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Ujházy Péter 1933–2013

Halálával tovább fogyatkozott azon nagy 
öregek száma, akik tevékenysége meghatáro-
zó volt a magyar postagalambsport fejleszté-
sében és felzárkóztatásában.

1952-től megszakítás nélkül volt tagja a 
Magyar Postagalamb Sportszövetségnek. 
Galambjaihoz való ragaszkodása példa ér-
tékű volt. Romló egészsége és idős kora el-
lenére nem gondolt a felszámolásra. Halála 
előtt három nappal még kiment a dúcokat 
takarítani.

A Szövetség vezetésében közel 30 évet töl-
tött el. 10 évig volt a Bíráló Bizottság elnöke, 
majd kisebb megszakításokkal 20 évig Alel-
nökként tevékenykedett. Nincs az országban 
olyan idősebb versenyző, tenyésztő, aki ne 
ismerte volna. Csendes, higgadt magatartás, 
szakszerű érvelés volt modorának fő jellem-
zője. Nagyon érzékeny ember volt.

Része volt abban, hogy magas genetikai 
értékű galambok kerültek be az országba. 
1962-ben 2 db-ot, majd 1966-ban 1 db ga-
lambot hozott be a Fábry dúcból. 1968-ban 
ezeket 3 db Marcel Desmet követte. Nehéz 
lenne felsorolni azoknak a tenyésztőknek a 
nevét, akik bajnokok lettek ezek leszárma-
zottaival. 1980 után aztán jöttek a Mattern-
ek, Hendricks-ek, Cobut-ok. A kilencvenes 
években pedig anyaggyűjtő körútja kapcsán 
más világhíres tenyészetek reprezentánsai is. 

Német nyelvtudása, valamint német, bel-
ga, holland galambász barátai segítségével 
nyomon tudta követni a világ galambász ese-
ményeit és a változásokat. A külföldi szak-
irodalmat eredetiben olvasta. Információit, 
valamint gazdag tapasztalatait aztán a hazai 
körülményekhez igazítva közreadta szakcik-
kek, szakkönyvek formájában. Első könyve 
a centenáriumra megjelent „Az özvegy ver-
senyzési módszer és tartástechnológiája” még 
további két kiadást ért meg. Iránymutatása 
alapján a kilencvenes években itthon töme-
ges átállás következett az özvegy versenyzési 
formára. Ezt a könyvét aztán még további há-
rom követte. Ezekben is behatóan foglalko-
zott a galamb egészségügy kérdéseivel. 

Életútja, főleg kezdetben, nem volt zök-
kenő mentes. Az érettségi után, származási 
okokból nem vették fel az Állatorvosi Főis-

kolára. Édesapja hívatásos katonatiszt volt, 
aki 6 évet töltött orosz hadifogságban. Kény-
telen volt szakács tanulónak jelentkezni a 
Mátyás Pincébe. Alapos képzést követően 5 
évig volt a Rádió főszakácsa.

Állatszeretete töretlen maradt. Így leve-
lezőn először mezőgazdasági technikumot 
végzett, majd diplomát szerzett a Kaposvári 
Állattenyésztési Főiskolán. Ankerral 1958 - 
1979 közötti barátsága gyümölcsöző volt az 
egész magyar galambász társadalom számára.

Szerette a szép galambokat. Büszke volt 
bírálói szakképesítésére. 40 alkalommal bí-
rált országos kiállításon, ahol galambjai 10 
díjat nyertek. Hazánk első olimpiai győzel-
mét 1340-66-674 skh-je aratta 1971-ben, 
Brüsszelben. Négy olimpiára hívták meg bí-
rálónak.

Kiválóan versenyzett. Büszke volt arra, 
hogy mindhárom budapesti kerületben volt 
bajnok. 1974-ben építette meg Érden még ma 
is modernnek számító dúcát. Előtte a Népsta-
dion mellett bérelt egy padlást versenyzői 
számára, míg tenyész madarai édesanyjánál 
voltak kint Budakeszin. Ezek ellátására na-
ponta kiutazott hajnali 5-6 óra között.

Munkásságát itthon és nemzetközi szinten 
is nagyra értékelték, és elismerték.

1970. Német Szövetség aranyjelvénye 
1971. Brüsszel olimpiai I. díj
1975. Olimpia szervezésért elismerő oklevél
1982. Centenáriumi elismerő oklevél
1998.  Magyar Köztársaság Országgyűlés 

emlékérem
2004. Postagalamb Sportért Érdemérem
2007.  FCI elnökétől díszoklevél szövetségi 

munkája elismeréséül
2007. A Nemzet Postagalambásza

Érden az Orvos utca 31. igazi galambász 
zarándokhely volt. Szívesen fogadott látoga-
tókat, de telefonján is sok kapcsolatot ápolt. 
Feleségével, Marikával, és két leányával sze-
retetben és békességben élték a hétköznapo-
kat és ünnepnapokat egyaránt. Élete végéig 
abban bízott, hogy a galambász társadalom-
ban is lehet békességet és megértést terem-
teni. Elvesztése pótolhatatlan mind a család, 
mind galambász társadalmunk számára.

Hiszem, hogy Ujházy Péter emléke és 
neve, Horváth Jánosé és Anker Alfonzé mel-
lett fenn fog maradni, amíg postagalambsport 
lesz Magyarországon.

Tamás István
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A vezetői felelősség avagy a Dél-Tisza kálváriája
Mottó: Az igazság olyan, mint az égbolt,
a vélemények akár a felhők.

(Joseph Joubert)

A világhálón pro és kontra jelennek meg 
észrevételek a 05-ös Dél-Tisza Tagszövetség 
versenyeredményeinek ez évi megsemmisí-
tése tárgyában. Az érvelések, az eredmények 
elfogadhatósága, avagy törlése tekintetében 
nagyon szélsőségesek. A megnyilvánulások 
érzelmi kötődést is tükröznek.

Hiányolom viszont az összefüggések tár-
gyilagos és szakszerű szemléletét, ami két-
ségtelenül az események és a mögötte húzódó 
szabályzati előírások ismeretének hiányából 
és egyoldalú megítéléséből fakad. Többen 
kapacitáltak állásfoglalásra és véleményem 
megformálására. Elemezzük tehát az esemé-
nyeket és lássuk a következményeket.

A tagszövetségi küldöttgyűlés ez év ta-
vaszán is a szokásos napirend szerint folyt, 
amikor is szóba került a szállítmányok kísé-
rete. A Tagszövetség elnöke – anyagi okok-
ra apellálva – nem javasolta a bekosarazott 
galambok kíséretét. Szavazás következett és 
a küldöttek megszavazták a kísérő nélküli 
utaztatást. Senki sem érvelt a Szövetségi ver-
senyszabályzat betartása mellett, ahol köte-
lezően elő van írva a kísérő közreműködése. 
A Dél-Tisza teljes vezérkara jelen volt, az 
elnökön kívül ott volt a Tagszövetségeket az 
országos elnökségen képviselő személy, az 
országos Etikai Bizottság Elnöke, a Tagszö-
vetség versenybizottságának elnöke.

Folytak a versenyek.
Ám a továbbiakban kétfelé választom a rö-

vidtávra küldött galambok kisérésének kér-
dését, míg a közép és hosszú táv kíséretének 
tényét együtt vázolom fel.

A rövidtáv versenyeit egy beketrecezett 
gépjárművel és egy pótkocsival bonyolította 
a tagszövetség. A pótkocsiba rendre a kistele-
ki galambok kerültek berakásra. A gépkocsi-
vezető mellé kísérőt nem biztosítottak. A kis-
teleki galambok kimagasló fölénnyel tértek 
meg dúcaikba. A szegedi sporttársak – élve a 
Szövetség elnökének az ez évi küldöttgyűlé-
sen elhangzott ellenőrzési felhívására – videó 

felvételt készítettek a starthelyeken. Az ered-
ményt Önök is láthatják a „hálón”. Kataszt-
rofális feleresztési körülmények köszönnek 
vissza a szemünk előtt. Ebben a fékevesztett 
világban azért törekszik az emberiség jól 
hasznosítani a technikai vívmányait, de vall-
juk be, a mi sportunkban még várat magára a 
technikai korszerűsítés. 

Summa, summarum: 4-5 perces különb-
séggel döcögtek ki a ketrecekből a galambok. 
Érdekesség csak az, hogy ha a gépesből en-
gedte ki a sofőr a galambokat a pótkocsiban 
levő kisteleki galambok hátrányára, akkor is 
az U-03 egyesület galambjai tarolták a me-
zőnyt. Tény tehát, hogy a gépkocsivezető 
versenyenként felváltva a gépesből, majd a 
pótkocsiból engedte fel először a madarakat.

Folytassuk a közép és hosszú távval.
Kizárólag csak a szóló (gépes) szállította 

a felépítményt. Ezekre a versenyekre rendre 
lekísérte a sofőrt valamelyik hozzátartozója. 
Ezt jóhiszeműen minősíthetjük szabályos 
kíséretnek. A feleresztések más tagszövetsé-
gek galambjaival egy időben és egy helyről 
történtek. tehát ezekről a versenyekről a fel-
eresztés szabályszerűnek fogadható el.

És most lássuk a következményeket.
A Tagszövetségen belüli sárdobálás, rend-

kívüli tagszövetségi küldöttgyűlést provokált. 
Két esemény – valójában előzetes hozzászó-
lás – borzolta morálisan a küldötteket. 

Az egyik: a Szövetség elnöke – a mun-
dér becsületét védve – a sporttársi tisztesség 
megtartását az eredmények valamennyi ver-
senykategóriában való eltörlését látta fenn-
tarthatónak.

A másik: a tagszövetségi Elnökség promi-
nens tagja kijelentette, ha feltételezik, hogy 
az események ilyentén alakulásában az ő 
keze is bene van, akkor ő véget vet az éle-
tének, majd könnyezve kivonult a teremből.

Elszabadult a pokol. Becsmérlő és trágár 
közbekiáltások zúdultak a Tagszövetségi El-
nök fejére.

Én magam nem voltam jelen a küldött-
gyűlésen, így nem tudom miként lehetett 
megszavaztatni elsőre a rövidtávú versenyek 
egész kerületre történő eldobását, majd má-

sodszorra a közép- és hoszútávú versenyek 
hasonló kiterjedésű megsemmisitését.

Érthető, hogy a jelenlevők a tagszövetségi 
vezetők skalpját kívánta. A nyomásra a Dél-
Tisza vezetősége lemondott. Írásbeli megerő-
sítésről nincs tudomásom.

A fentiekhez és a következő gondolatokat 
fűzök:

Rövidtáv: Az Országos Versenyszabályzat 
8.§ 3 pont rendelkezése szerint: „Minden ver-
senyre kötelező kísérőt küldeni.” Ugyanen-
nek a szabályzatnak az 1.§ 6 pont így rendel-
kezik: „A szabályzatban rögzítettektől való 
eltérés a verseny érvénytelenítését és törlését 
vonja maga után.”

A Tagszövetség vezetőségét terheli a kísérő 
nélküli utaztatás, mert a hivatkozott szabály-
zat 2.§ 4 pontjának utolsó mondata azt tiltja: 
„Tagszövetségi versenyszabályzat nem lehet 
ellentétes az országos versenyszabályzattal.” 
A vezetők közrehatását a tavaszi küldöttgyű-
lési határozat meghozatalában: no comment.

Közép- és hosszú táv: Ezeket a versenye-
ket én nem minősíteném szabálytalannak. 
A kísérő jelenléte, az együttes feleresztés 
ugyanarról a starthelyről a szabályzattól való 
eltérést fel sem tételezi. Elhamarkodott és ki-
vizsgálás hiányában hozott döntés joggal sér-
ti azokat a versenyzőket, akik megdolgoztak 
galambjaik sikeréért. Morális ráhatásra (lásd: 
fent) sem tagszövetségi elnök, sem a tagság 
(küldöttek) nem voltak urai a helyzetnek.

Nem volt olyan sporttárs a rendkívüli 
gyűlésen, aki higgadtan tudott volna meg-
nyilvánulni. Hangsúlyozom: tisztességesen 
versenyeztették a kisteleki sportbarátok ga-
lambjaikat. Semminemű manipulációt, ráha-
tást nem fedett fel senki. A vezetők tévedése 
miatt elestek tucatnyi díj-elismeréstől, és ami 
legfájóbb: lőttek az elkövetkező olimpiai 
részvételnek.

Nagy-nagy tanulság valamennyiünk szá-
mára: a vezetői pozíció sportunkban is tisz-
teletet érdemel, de azt felkészülten és felelős-
séggel kell gyakorolni.

Dr. Kürtösi István
U-03 Kistelek
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Magdeburg III. zóna – egyéni 1. díj
Bődi Zoltánnak hívnak, 47 éves vagyok, 

Szikszón élek és dolgozom, a helyi Turul 
Provincia Nonprofit Kft-nél, mint Eszköz-
gazdálkodó. Már gyermekkorom óta voltak 
galambjaim a szülői háznál, de csak hobbi 
szinten. A helyi Z-26 egyesületbe 2007-be 
léptem be, és az új kertes házzal már egy 
időben épült az 5 részes, igényesen kiala-
kított kerti dúc. A sikerek már első évben 
jöttek, a fiatalok versenyén sok jó ered-
ményt értem el, köztük tagszövetségi 1. 
hely Nyitráról. Ez nagy lendületet adott a 
folytatáshoz. Aztán árvíz volt, dúc félig 
vízben állt, de a szövetségi, tagszövetségi 
és sporttársi segítség révén újra lendületet 
kaptam, külön köszönet Tóth Imrének Ba-
latonkenesére!

A szikszói egyesületben nagy hagyomá-
nyai vannak az országos versenyen való 
részvételnek. A tagok szinte minden úton 
rész vettek Rostock, Berlin, Magdeburg, 
Katowice stb. Ez a lelkesedés viszont tag-

szövetség élversenyzőire finoman szólva 
nem jellemező, távolról, csendesen szemlé-
lik az eseményeket! (Hess!!!)

A Z-26 egyesületből nyerték 2011-ben 
Lipcse Országos Zóna 1. és 2. díját is! 
Ebben az évben viszont nekem sikerült a 
Magdeburg zóna egyéni 1. helyet megnyer-
ni. A verseny irgalmatlanul kemény volt, 
hiszen még hétfőn is vártuk haza a megké-
sett versenyzőinket. A győztes 09-18-01577 
sz. KkT. a miskolci Balázs Miklós barátom 
tenyésztette, tőle került hozzám. Köszönöm 
Miki! 

A galamb többször szállt jó helye-
zést egyesületi és kerületi szinten is. A 
magdeburgi versenyre özvegy tojóként lett 
küldve, és az érkezést, mint oly sokszor a 
párom Éva vette észre és jelentette a VB 
felé. 

Minden sporttársnak kívánok ilyen örö-
met! 

Bődi Zoltán 

Petíciót olvasgatva...
Már előbb is reagáltam volna, a 09. 27-i 

keltezésű kérvényhez, folyamodványhoz, de 
csak a napokban került kezembe a szaklap, s 
találtam rá a számomra is szokatlan dologra. 
10-12 éves koromtól galambászom, – most 
60 múltam – s ilyennel még nem találkoztam.

Ahogy’ olvasgattam a pontokat, s pró-
báltam összehasonlítani az idegen szavak 
szótárában a petíció utáni magyarázattal: 
kérvény, folyamodvány, kérés, panasz sza-
vakkal találkoztam. (követelés, felszólítás 
nem szerepelt benne!). De, talán nem is ez a 
lényeg. Nekem, mint vidéki galambásznak 
nincs igazi rálátásom a felsorolásokra. Min-
denesetre olyan felhangja volt első olvasatra 
a kérvénynek, mintha a postagalambspor-
tunkban ez lenne az általános. Sőt, valahogy 
úgy éreztem azt sugallja a petíció, mintha a 
Szövetség direkt azon munkálkodna, hogy a 
sportunk a csalások, s azok elkendőzése érde-
kében tevékenykedik, s szemet huny minden 
törvénytelenségen. S ha én így éreztem, félő, 
hogy a sportunk iránt érdeklődő kívülálló  
még inkább így reagál. Ergo, kihátrál ebből 
a csaló közösségből, mielőtt még a belépésen 
elgondolkodhatna. 

Természetesen értem, és megértem a felhá-
borodást. 

„Szegények mindig lesznek köztetek”  
mondta Krisztus. Vajon törvényszerű, hogy le-
gyenek a galambászok közt is mindig csalók?

Hiszem, hogy bármilyen Etikai Kódex is 
készül, ha mi nem figyelünk egymásra, a má-
sikra, ott a gyűjtés – órabontás idején (vagy 
mit tudom én, hol és hogyan lehet csalni) – 
lehet bármilyen fegyelmi bizottság, minden 
hiába.

Hozzáteszem, a fegyelmi bizottság is röp-
tető, versenyző galambászokból áll, akiknek 
nemcsak az a dolguk, hogy a csalókat lessék, 
s leleplezzék. A petíció KÖVETELÉSEI-hez 
egy kis történetet mesélnék el.

Egyesületünkben ~ 15 éve Farkas János 
végzett minden fontos szervező, irányító 
munkát. Természetes volt, hogy precízen 
működött a rendszer. Nekünk, csak egy dol-
gunk akadt. Elfogadni ami jó, és a legkisebb 
hibáért is követelőzve a torkának esni. Nos, 
egy betegség is közrejátszhatott, s János ba-
rátom lemondott a közösség szolgálatáról. Ez 
után pár évig Nagy Endre vette át a helyét. 
Mára sokszor követelőzve, megkritizálva  
sikerült Őt is háttérbe szorítani. Jelenleg ott 
tartunk, hogy csak a kritizáló kisebbség és a 
csendes többség maradt meg, mert vezetőnk 
nincs. Újból le kell hát írnom. BECSÜLJÜK 

meg azokat, akik felvállalják a galambászok 
ügyét, sőt segítsük őket, támogassuk a mun-
kájukat!

Aki csal, aki egy tál lencséért, vagy ha-
mis eredményért próbál tetszelegni mások 
előtt annak nincs helye közöttünk. Milyen 
eredmény, siker az, ami mögött csalás van? 
S ebből a „huncut” dúcból utódokat adnak 
el? „Jó nevű” utódokat, nagy pénzekért? 
Vagy „jobb” esetben nagyvonalú gesztusként 
megajándékozzák, s örök hálára kötelezik az 
igazi eredmény nélküli „semmivel” a meg-
ajándékozottat?

Nem követelem, csak a tisztesség és a be-
csület nevében én is támogatom a Szövetség 
Elnökéhez benyújtott „kérvényt”.

Remélem, lesz rá humán erő, sok ráérő, 
okos, erkölcsös, becsületes, önkéntes ember, 
aki utána jár és eljár időt, költséget nem kí-
mélve a becstelenek ügyeinek.

Hiszem, hogy a petíció pontjainak meg-
valósulásáért a hétköznapokban, igen is, ne-
künk is megvannak az át nem hárítható fel-
adataink, s nemcsak a Szövetségnek.

Jáki Zoltán 
Marcali

Y-05
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Marcel Sangers – A jövő 
Tapasztalatok, élmények….

A postagalamb kedvelők száma Hollan-
diában és Belgiumban az utóbbi időkben 
erőteljesen megfogyatkozott, s a helyzet je-
lenlegi állása szerint ez tovább is folytatódik. 
Mindez pedig aggodalomra ad okot, ugyanis 
ez egyszerre a társadalom tükörképe is. Aho-
gyan a népesség, lakosság öregebbé válik, 
ugyanígy a postagalamb versenyzők is. Egy-
felől tudjuk, hogy a régi tagok aránya tovább-
ra is sok, másfelől azonban azzal is számolni 
kell, hogy a korábbi tagok egy adott ponton 
túl, többnyire ugyanazon okokból eredően, 
feladják, s így a tagok számának csökkenése 
logikusnak tekinthető.

A sport jövője szempontjából fontos, hogy 
az az űr, amit a kilépők hátrahagynak, a ké-
sőbbiek során ne maradjon betöltetlenül, 
ahogyan annak minden konjunktúránál len-
nie kell. Kétségtelenül azonban mindannyian 
levonhatjuk a végkövetkeztetést, hogy ezt a 
lyukat nem olyan könnyű betölteni.

Arra kell törekedni, hogy a helyzetet 
egy adott pontnál stabilizáljuk, nem pedig 
abba az illúzióba ringatni magunkat, hogy 
a tagok száma ismét növekedhet. 

Minderre pedig a lehetőségek száma, 
melyet társadalmunk kínál nagyon sok. Az 
emberek számos szabadidős tevékenyégből 
választhatnak, és egyfelől logikus is, hogy 
kevés ember fog a postagalamb sport mellett 
dönteni. A kínálat a hobbik terén egyszerűen 
hatalmas. 

A kérdés csak az, hogyan menthetjük meg 
ezt a szabadidős tevékenységet? Hollandi-
ában erre egy független bizottságot hívtak 
létre. 

A bizottságot egy olyan személy vezeti, 
aki nem tekinthető postagalambásznak, 
s aki laikusként a bizottsággal szemben 
semlegesnek mondható, valamint a ga-
lambsport minden szervezetével, szerke-
zeti tagolódásával, mindenekelőtt a galam-
bokat szeretőkkel kapcsolatban áll.

Erre vonatkozóan a következő szerveződés 
alakult ki: Bázisként a jelenlévő problémákra 
három munkacsoportot képeztek ki. Az első 
csoport a szervezéssel és a vezetőségi mun-

kákkal foglalkozik, mivel a nemzetet átíve-
lő szövetség és az egyes részlegekért felelős 
egyesületek között súrlódások vannak. 

Létezik továbbá egy olyan munkacsoport, 
mely a kommunikációval és a tagok bővíté-
sével foglalkozik, s figyelmüket elsősorban 
a jövőre irányítják. Az utolsó, harmadik 
csoport foglalkozik magával a versenyzéssel, 
szabályokkal és a versenyzés örömével, hi-
szen fontos, hogy a versenyzés szerkezete a 
jelenlegi időkhöz igazodjon.

Létezik tehát három munkacsoport, mely 
a galambsportot „up to date-vé” és jövő biz-
tossá kell hogy tegye. Ezen csoportokban 
mindenféle szakterületről, tudományágból 
vannak jelen emberek, profiktól az amatő-
rökig, nagyoktól egészen a kicsikig, akik-
nek közösen kell a mindenkori területükön 
a galambsport számára szükséges politikát 
fejleszteniük. Egy prezentáció során, melyet 
a tanácsadó csoport tartott, a következő kér-
dés hangzott el: „Hogyan is fest a jövő?”. A 
tanácsadó válaszát jómagam sokat ígérőnek 
tartottam. A következőket mondta: „Ha ti 
mindannyian először valami pozitívumot 
említenétek és gondolnátok sportágatokról, 
valamint többet a lehetőségekről szemben a 
problémákkal, akkor meg vagyok győződve, 
hogy a következő generációk még tovább él-
veznék a galambsportot”. 

Kíváncsian várom, hogy milyen javaslato-
kat fognak a munkacsoportok 2013 őszében 
kieszközölni. Természetesen bennem is fel-
merült pár ötlet ezen területet illetően. Ami a 
struktúrát illeti, azt vettem észre, hogy a prog-
ramot röptető versenyzők és a Maratonosok 
között ellentétek húzódnak. A rövid távú ver-
senyzők azt gondolják, hogy minden a hosz-
szabb távolságok körül forog, míg a hosszú 
távú versenyzők úgy vélik, hogy a rövidtávú 
versenyzők aránytalanul sok mindent hatá-
roznak meg. 

Jómagam a belga rendszert emelném ki. Ha 
az ember szeretné, minden héten versenyez-
het rövid és hosszú távon is, megszakíthatat-
lanul, több hetet egymást követően, vagyis ez 
tökéletes a gyorsan integrálható versenyzők 

számára! A hosszú távú versenyzők maguk 
határozzák meg a táv felépítését és sokféle 
lehetőségük van. Úgy gondolom Belgiumban 
a következő évben tíz vagy akár több nem-
zetközi verseny vagy egy napos hosszú távú 
verseny is megvalósul majd, mindezt kiegé-
szítve még egyéb Maraton-lehetőségekkel. A 
lehetőségek tehát mindenki számára adottak!

A PR-nak és a kommunikációnak az én 
szememben két külön csoportot kell alkotnia. 
Természetesen egyfelől ez a fiatalokat jelenti, 
de nem azzal a céllal, hogy fiatal galambsze-
retőket nyerjünk, hanem sokkal inkább, hogy 
a fiatalokat egyáltalán a galambsport meg-
érintse.

Véleményem szerint a galambsport a fia-
talok számára nem elég dinamikus és túl sok 
kötelezettséget állít azon emberek felé, akik-
nek kemény munkájuk vagy családjuk van. 

Elképzelésem szerint jövőbeni tagjaink 
a „középkorosztályú” generációból szár-
maznak majd, társadalmilag egy nyu-
godt, csendes szférából, akik rendelkeznek 
valamennyi pénzzel melyet a sportágra 
szánhatnak, gyermekeik felnövekvőben 
vannak, talán még otthon is élnek. Mind-
ez pedig lehetővé tehetné a tagok számára, 
hogy némi időt szentelhessenek ezen sport-
ágra. 

Ha az említett generáció valaha is kapcso-
latba kerül a galambsporttal, remélhetőleg 
megtalálják helyüket ebben a csodálatos te-
vékenységben!

A jövőről gondolkozni természetesen 
olyan, mint kávézaccot olvasni. Arról zen-
gek, hogy van egy csoport Hollandiában, 
mely a fent említett tényezőkkel komolyan 
foglalkozik. Pozitívan tekintek mindezek 
elébe, sportágunk kétségtelenül fent fog ma-
radni, mivel akad olyan galambászsportoló, 
aki tudja, milyen szép is ez a sportág. Aki 
mindezt továbbadja, élteti, annak valóban lel-
kesnek kell lennie, mely által ezen nagyszerű 
sportág fennmaradásának egy darabkájához 
járulhat hozzá!

ford: Nagy Nikolett
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MARATON KLUB DÍJKIOSZTÓ 
Lajosmizse, 2013. év október 12.

2013. márciusában a Maraton Klub kül-
döttközgyűlésén úgy döntöttünk, hogy a 2014. 
évi versenyévad pénzdíjas versenyének helyét 
a 2013. évi díjkiosztó alkalmával 2013. ok-
tóber 12-én a rendkívüli közgyűlésen fogjuk 
eldönteni, akkor fogjuk értékelni a 2013. évi 
verseny utakat és eldöntjük, hogy a Brüsszel 
feleresztési hely mellett maradunk továbbra 
is, vagy új feleresztési helyet jelölünk-e ki.

Az akkori döntés másik oka, hogy a Kül-
döttközgyűlésen viszonylag kevesen vettek 
részt és azt gondoltuk, hogy a díjkiosztón sok-
kal többen fognak megjelenni és a meghozott 
döntés lényegesen több sporttárs véleményén 
fog alapulni.

A tervezett napon az időjárás kedvezően 
alakult és de. 10 órára folyamatosan érkeztek 
a sporttársak és családtagjai a díjkiosztóra. 
Sok ismerős, régi barát, maratonos versenyző 
jött el, kapcsolódtak be a családi hangulatot 
jellemző beszélgetésekbe, kölcsönös üdvöz-
lések menetébe.

Jó volt látni, hogy a sporttársak egymás 
eredményeinek mennyire örülnek és jó volt 
hallani, hogy a maraton versenyeken részt 
vevő galambokról milyen elismeréssel és 
szeretettel beszélnek. Közben ki-ki igényé-
nek megfelelően a helyszínen lévő büfé vá-
lasztékaiból rendelhetett magának vagy tár-
saságának.

Közel dél lehetett, amikor a jelenlévő 
maraton klubtagok Belák Ottó Elnök sport-
társ kérésére az egyik éttermi részben helyet 
foglaltak és megkezdődött a rendkívüli köz-
gyűlés. Mintegy 70-80 fő vett részt a – most 
már elmondhatom – fontos döntést hozó ülé-
sen.

Elnökünk Belák Ottó nyitotta meg Köz-
gyűlést. Köszöntötte a megjelenteket és ér-
tékelte a Maraton Klub 2013. évi versenyeit.

Összességben versenyeink jól sikerültek, 
de sajnos ahogy a verseny utak száma és a 

távolságok nőttek a nevezett – indított – ga-
lambok létszáma egyre kevesebbé vált.

A galambok összegyűjtése a starthelyre 
történt elszállítása vonatkozásában gondok 
nem merültek fel. A startok összességében 
jól sikerültek.

Ezt követően a Közgyűlésen résztvevő 
sporttársak közül többen szóltak hozzá a té-
mához, különösen a pénzdíjas verseny helyé-
vel és időpontjával kapcsolatosan. A hozzá-
szólók többsége a Brüsszel feleresztési hely 
megtartása mellett érvelt. Végül is szavazás-
sal döntöttek a pénzdíjas versenyút helyéről. 
A jelenlévők döntő többsége a Brüsszel ver-
senyút megtartása mellett foglalt állást. 2014 
évben a Maraton Klub pénzdíjas fő versenye 
Brüsszel-ből lesz.

Ezt követően került sor díjkiosztásra a 
bajnokok és a verseny utak győzteseinek 
köszöntésére.

A Maraton Klub 2013. évi összesített baj-
noka Engelbrecht András esztergomi sport-
társ lett – immár második alkalommal.

Régi rutinos versenyző, aki számtalan 
egyéni versenyút díjon kívül 2013. évben 
mindegyik versenyúton csapatversenyt tudott 
szerezni, de galambjai az egyéni Champion 
bajnokságban is eredményesek.

Az összesített csapatbajnokságban a má-
sodik helyezést a 2012. évi bajnok a Vass-
Trimmel versenyzőpáros érte el.

A Csapatbajnokságban harmadik Szabó 
Attila enesei sporttárs – kiváló versenyző, 
több élhelyezést elért versenyző lett.

Külön kiemelem a Maraton Klub verseny-
zői mezőnyéből J. Varga Attila sporttársat, 
aki 2013. évben „jubilált” azzal, hogy harma-
dik alkalommal lett az összesített csapatbaj-
nokságban 4. helyezett.

A Brüsszel-ből rendezett „Aranygyűrűs” 
verseny győztesei:

Első a Siklósi versenyzőpáros – apa és fia, 
akik a korábbi években számos díjat nyertek 

galambjaikkal. Második helyezett lett a ver-
senyben Márkus István gyáli sporttárs, aki 
igen eredményes versenyző, már ebben a ver-
senyben nyert első díjat. Most egy új párosí-
tásból származó utód nyerte a díjat.

A harmadik Díjat Konrád János sporttárs 
galambja nyerte. Konrád sporttárs korábban 
több Maraton verseny győztese volt.

Hosszasan sorolhatnám még a Champion 
galambok versenyeinek győzteseit, de csu-
pán néhány sporttársat emelek ki olyanokat, 
akiknek eredményei már a korábbi években 
is jelentkeztek. Pl. Fejős Zsolt nagykátai 
sporttárs, akinek galambjai a Champion baj-
nokságban évek óta jól szerepenlek, de a zó-
nabajnokságban is igen eredményesek.

A díjak átadásakor a díjnyertes sporttársa-
kat nagy taps fogadta. Jó volt látni, hogy egy-
re több fiatal gyerek jött ki a díjak átvételéért, 
igaz e gyerekek többsége édesapjuk helyett 
jött ki átvenni a díjat, még nem postagalamb-
ászok, de az lehet belőlük. Annyi biztos, a 
galambszeretet már bennük van.

A díjkiosztón mindvégig jó volt a hangulat, 
új barátságok alakultak ki.

Külön szeretném a magam és Maraton 
Klubtársaim nevében megköszönni Belák 
Ildikó munkáját, aki a Klub titkárának be-
tegsége miatt a Maraton Klub honlapjának 
kezelését kézbe vette és a klub tagságát in-
formációval ellátta, ezen túl a Maraton Klub 
magazin összeállításában is oroszlánrészt 
vállalt.

Garaczi János Sporttársnak megköszön-
jük, hogy helyet adott rendezvényünknek és 
reméljük 2014-ben is itt találkozunk.

A díjkiosztó alkalmával készült fotók a 
pinter-laszlo@vnet.hu email címen kérhetők. 
Csupán annyit kell tenniük, hogy e-mail cí-
müket a fent közölt címre elküldik.

Pintér László



6 2013. december

Történetek Kaposvárról 

Búcsú Országos Bajnokunktól (1.rész)
„Sírkövünkre majdan két dátumot írnak, 

mégis legfontosabb a közöttük lévő kötőjel.”
(Kevin Welch)

Néhány hete még nem gondoltam, hogy 
Gyuri bácsiról készülő írásom egyben nek-
rológ is lesz. Azt sem, hogy kézfogásunk az 
utolsó. Viszontlátásra! - köszöntünk el egy-
mástól. Alig egy hét múlva jött a szomorú 
hír… Pedig még annyi kérdésem lett volna!

Évek óta ostromoltam szűnni nem akaró 
kíváncsisággal a kaposvári történetek miatt. 
Örömmel vette, hogy érdekel. Sokat beszél-
gettünk és fáradhatatlanul válaszolt kérdé-
seimre. Egyike volt azoknak, akik nagy-
mértékben járultak hozzá gyűjtőmunkám 
eredményességéhez. Nem csak visszaemlé-
kezéseivel, hanem az általa megőrzött doku-
mentumokkal. Egész életében rendkívüli ala-
possággal dokumentált mindent. Egyesületi 
és kerületi iratokat, fényképeket, feljegyzése-
ket, galamb-származási adatokat, versenyzé-
si-, tenyésztési sikereket, kudarcokat. 

1962-től naplót vezetett, mely szó szerint 
napokra lebontva tartalmazza állományának 
történéseit! „Nem szabad semmit kidobni, 
elégetni. Idővel minden régi írást jó újra el-
olvasni, mert sokat tanul belőle az ember! 
Valamennyi levelet elteszem, lefűzöm s majd 
egykor elolvasva tanulságos lesz.” – írta 
1970-ben egy barátjának. Rengeteg informá-
ció lelhető fel jegyzeteiben. Az egész ország-
ra kiterjedő levelezése páratlanul értékes, tör-
ténelmi jelentőségű forrás az általa leginkább 
kedvelt Delbar és Fabry törzs magyarországi 
életéről. Köszönöm, hogy ezeket a kincseket 
nekem ajándékozta! Ennek birtokában tulaj-
donképpen könnyű dolgom van. Az emlékek 
megkophatnak, de a papír – ha gondosan őr-
zik – biztos adathordozó.

Katona György 1937-ben született Hód-
mezővásárhelyen. Itt kezdte a galambászatot 
1948-ban. Makón volt ipari tanuló, majd 
Budapesten inas. A MÁV-nál dolgozott esz-
tergályosként. 1956-ban a dunakeszi reptérre 
került, itt ismerte meg Filkó Lászlót, akitől 
a galambászata alapjainak 80%-át tanulta. 
Filkó mestere Tóth László zuglói tenyésztő 
(későbbi országos szakelőadó). Tóth László 
és felesége, gyermektelen házaspárként csak 
a galamboknak éltek. Nagyon kezesek voltak 
a madaraik. Járt Belgiumban Gössens-nél, 
onnan voltak a galambjai is.

1956-tól 1962-ig az alsógödi A-17 egye-
sület tagja volt. Galambjait környékbeli te-
nyésztőktől kapta, elsősorban Horváth-vérű 
galambokat. Toldi-galamb is került hozzá 
Juhász János gödi tenyésztőtől, akivel egy 
műhelyben dolgozott. Állománya igen kis 
létszámú volt – a 20 db-ot sem érte el –, de 
jó galambokból állt. Például az A17-24-55-8 
kkh. nyolc éven át repülte eredményesen a 
külföldi utakat a Közép és Dunakanyar ke-
rületben. Ennek apja a Filkó 15-ös, vagyis 
az A8-24-54-15 kkh. kilenc éven át repülte 
ugyanezt, többször volt egyéni bajnok, 1957-
ben a berlini versenyen országos 2. helye-
zett! Az A17-35-60-32 kkt. 1961.08.05-én 
Halle II. versenyen szintén országos 2.!

1957-ben bevonult katonának a Somogy 
megyei Marcaliba. Két év volt a sorkatonai 
szolgálat. Fél év után áthelyezték Kaposvárra, 

itt ismerte meg későbbi feleségét. 1959-ben 
szerelt le, addig Öccse gondozta galambjait. 

A Magyar Postagalambsport Szövetség 
1957-ben saját szállítóautó beszerzését kez-
deményezte. Minden tagnak 150 Ft-ot kellett 
befizetni. „A Kék Csoda emlékezetem szerint 
1958-ban készült el. Ez óriási dolog volt, 
mert addig a galambokat vasúton szállították 
a feleresztés helyére. Saját tehergépkocsival 
minimum egy nappal kevesebbet voltak ko-
sárban. Egyébként a vasúti szállítás is na-
gyon jól volt szervezve. Minden kocsiban két 
ember utazott, akiknek a feladata a galambok 
ellátása volt. A Kék Csoda Budapesten, a Jó-
zsefvárosi pályaudvaron várta berakodásra a 
galambokat, ahova minden egyesület vasúton 
küldte fel a ketrecekbe kosarazott madarakat. 
Itt fizetett rakodók rakták át őket, sok esetben 
meglehetősen hanyag módon. Sok galamb 
kiszökött, megsérült, kihúzták a szárnytollát 
stb. Ficza Karcsival ezt a saját szemünkkel 
láttuk.” (Katona György, 2009.)

1963 márciusában költöztek feleségével 
Kaposvárra, a Béke u. 63 szám alá. 30 db 
galambot hoztak magukkal. „Mielőtt ideköl-
töztünk, próbáltam tájékozódni a helyzetről. 
Simon Kálmán volt az elnök. Írtam neki és 
érdeklődtem, hogy mennek a dolgok errefelé, 
mert Gödön nem hallottam semmit Kaposvár-
ról. Válaszlevelében azt írta, hogy az ország 
legjobb galambásza költözött Kaposvárra a 
múlt évben. A nevét nem írta meg, nem tud-
tam, hogy Ankerra gondolt. Ideköltözésem 
után a társaság barátságosan fogadott.” 
(Katona György, 2011.)

1963. május 18. „Ma felkerestem Anker 
sporttársat. Bámulatos magas fokon tud be-
szélni sportunkról! Dúca kerti, nyugati fek-
vésű, világos, szellős, tiszta, tapétázott, drót 
válaszfalakkal és kicsi, emeletes fészkekkel.” 
(Katona György naplója, 1963.) Ez volt az 
ún. „cirkuszkocsi”, ami tulajdonképpen egy 
amerikai katonai rádiós kocsi volt, golyóálló 
acéllemezből. Anker Ohatról, vasúton hozta 
magával, ott szerezte valahogy. Rengeteget 
szenvedtek vele, amikor nyílást kellet vágni 
az erős lemezbe.

A két megszállott postagalambász Katona 
György és Anker Alfonz, hamar egymásra 
talált és barátságot kötött. Egy idő után már 
sülve-főve együtt voltak és sokszor késő 
éjszakába nyúlóan galambásztak. 1963. au-
gusztus 10. „Társultam Anker sporttárssal! 
Részletesen a későbbiek folyamán tárgya-
lunk.” (Katona György naplója, 1963.) A 
megállapodás értelmében Katona György a 
tenyészgalambokat kezelte, Anker pedig a 
versenyzőket. 1963 őszén megérkeztek az 
Anker tenyészgalambok a Katona-dúcba. 
Olyan, ma már legendássá vált galambok, 
mint a Nele, Szputnyik, Sebes, Sztár, Foxi, 
Legény, Dellon, Liliom, Detektív, az erede-
ti Wiemelsek: Jankee, Frank, Dandy, Mick, 
Champion Boy és még sokan mások.

Katona sporttárs a saját galambjaiból 8 
hímet és 7 tojót hagyott meg. A galambokat 
beszoktatták a Béke utcai dúcba, hogy azok 
szabadon kijárhassanak. Ez időnként okozott 
izgalmakat. Egy 1964. januári kiengedés so-
rán eltűnt a később híressé vált Delbar hím, a 
Delta. Másfél nap csavargás után, nagy meg-
könnyebbülést okozva visszament. „Ki hitte 
volna, hogy a Delta hazajön?! (Én igen!) Alfi 

elkönyvelte, hogy nincs többé Kék Delbar. Az 
eltűnése hírére egész délután azzal fájdította 
a szívemet, hogy Delbar kiváló eredményei-
ről és madarairól olvasott.” (Katona György 
naplója, 1964.)

Anker-Kottek-Katona
1964-ben ezen a néven versenyeztek. A 

Katona-dúcban kelt fiatalokat Anker elvit-
te, hogy azokkal versenyezzen, de ősszel az 
utolsó kelésűekből néhány már ott maradt a 
Béke utcai dúcban. „Mivel sokat jártam Bu-
dapestre, Alfi egyszer megkért, hogy menjek 
be a Szövetségbe és kérjek neki egy köny-
nyen megjegyezhető törzsszámot. Így a ké-
sőbb mindenki által ismert 5020-as számot 
tulajdonképpen én szereztem neki.” (Katona 
György, 2012.)

1964 még nem a nagy sikerek éve egyi-
küknek sem, de a közös dúcban keltek azok 
a galambok, melyek elindították őket ezen az 
úton. 1965-ben Katona sporttárs önállóan is 
bekapcsolódott a versenyzésbe, a közös dú-
cot megszüntették. Ekkor kerültek az Anker 
tenyészek a Főiskola egyik épületének pad-
lására.

Katona György 1965-ben öccsének (Kato-
na Géza) 10 db fiatalt küldött, aki ezekkel, il-
letve utódaikkal 1967-ben, 100 pont előnnyel 
a B-III. kerület bajnoka lett.

A sikerhez vezető úton
Anker Alfonz és Katona György az 

1960-as évek második felében a középtá-
vú versenyeken uralták a Délnyugat kerület 
mezőnyét. Az elért sikerek tekintélyes ré-
szét – mindkettőjüknek – Delbar és Fabry 
törzsből származó galambok hozták. Anker 
később mellőzte őket és más utakat keresett 
a nagyobb sikerek reményében. De honnan 
voltak ezek a galambok?

„Katona György klubtársam csak a ga-
lamboknak él. Ebben annyira fel tud oldódni, 
hogy a munkáján és a családján kívül más 
szórakozást nem ismer. Ő a Delbar-vért kul-
tiválja s a legdrasztikusabban rokontenyészti 
a tőle származó egyedeket. Kiinduló galamb-
jait Dr. Teremi Gábortól szerezte, aki Delbar-
tól 1960-ban közvetlen úton vette.” – írta róla 
Anker a Repülő keresztrejtvényben. 

Az 1960-as évek elején-közepén még ke-
vés galamb érkezett Magyarországra neves 
nyugati tenyésztőktől. Delbar és Fabry, si-
kerei csúcsán volt. A pécsi Dr. Teremi Gábor 
azon kivételesen szerencsések közé tartozott, 
akinek lehetősége nyílt e két világhírességtől 
4-4 galambot szerezni. Világhíres tenyésztők 
világhíres galambjainak egészen közeli le-
származottait. A Teremitől hozott galambok-
ról és a beszerzés körülményeiről egy másik 
írásomban szándékozom részletesen írni, 
ezért most csak annyit, a rendelkezésemre 
álló adatok alapján Anker 10 Delbart és 7 
Fabryt, Katona György 5 Delbart (később 
Anker kettőt az övéiből neki ajándékozott) és 
5 Fabryt hozott a pécsi dúcból. 

Katona sporttárs állományában a 60-as 
évek második felében főként Delbar, Fabry, 
kisebb részben Symons galambok voltak. 
A Symonsok kitűnő keresztezési partnerek 
voltak a másik kettőhöz. A „dúcközösség” 
fennállása idején a saját korábbi állománya 
legmeghatározóbb tagjait tartotta csak meg, 
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melyet kiegészített az Anker galambok alól 
származó fiatalokkal, majd a Teremi galam-
bokkal.

Az induló állomány kiszelektálásában 
nagy segítséget nyújtott az 1964-ben kezdő-
dő „Fiatal galambok 400 km-re!” program. 
Az 1965. évi fiatalokat már júliusban, az 
öregek versenyén küldték a 402 km-es Zá-
honyba. Ezt öt alkalommal volt lehetőségük 
ismételni. Katona György fiatal galambjai re-
mekül szerepeltek:
1965. július 11. Záhony ker. 5., 6., 7., 9., 13.
1965. július 25. Záhony ker. 1., 2., 3., 7., 10., 11.
1965. augusztus 8. Záhony ker. 5., 6., 7., 8.,    
          15., 18., 23., 26., 31.
1965. augusztus 20. Záhony ker. 10., 11., 13.,  
          14., 15., 16., 18., 20., 21., 22., 28., 29.,
1965. szeptember 5. Záhony ker. 7., 8.

Ezzel a Délnyugat kerület 1965. évi fiatal 
galambok csapatversenyének győztese.

Tenyésztési gyakorlata erős rokontenyész-
tésre épült. „A rokontenyésztést ha valaki 
érti, annak minden évben születhetnek jó 
versenyzői.” – írta egy barátjának 1970-
ben. Álláspontja valamelyest eltérő volt 
Ankerétól. A testvérpárosítást favorizálta, a 
szülő-utóddal szemben. Véleménye szerint, 
kezdőként ajánlatos néhány rokontenyész-
tett család beszerzése. Ezeket családon be-
lül a legszorosabban – testvérpárosításokkal  
rokontenyészteni, az utódokat megröptetni, 
hogy elvesszenek azok, melyek nem megfe-
lelő örökletes alappal rendelkeznek. Amelyik 
család nem bírja a rokontenyésztést az nem 
való tervszerű tenyésztésre, mert már előző-
leg sem rendelkezett jó örökletes alappal. A 
jó örökletes alapba beletartozik az is, hogy 
legalább 6 nemzedéken keresztül bírja a leg-
szorosabb rokontenyésztést. 

A testvérpárosításokból származó utódokat 
óvatosan kell röptetni. A tojókat már szüle-
tési évükben, a hím fiatalokat 1 éves korban 
2-3 útról 2-300 km-ig. Ami így marad, az egy 
kiváló örökletes alapú tenyész lehet, amellett, 
hogy versenyzik. Értékük megfizethetetlen. 
A keresztezetteket viszont már a születési 
évükben erősen kell röptetni. Keresztezéshez 
olyan családok a legalkalmasabbak, melyek 
egyforma tulajdonságokkal bírnak, de nem 
egyforma vérűek. Egy tenyésztőnek elég két 
jó rokontenyésztett törzs, melyet tisztavérben 
továbbvisz, illetve keresztezéssel versenyga-
lambokat állít elő. A tenyésztésnek ez a fajtá-
ja türelemjáték, nem lehet pár év alatt nyélbe 
ütni. Könnyebb a helyzet, ha van lehetőség 
társakkal dolgozni a célért.

A tenyészgalamb sem lehet versenyered-
mények nélkül. „Csak attól tenyészteni, ame-
lyiknek megvan a 10.000 díjkilométere. Amíg 
ilyen nincs, addig attól, amelyik megmarad a 
versenyeken.” (Katona György, 1969.) 

A galambok felkészítése versenyekre
A galambok felkészítésével kapcsolatos 

kérdésekkel ugyanolyan intenzíven foglal-
kozott, mint a tenyésztési kérdésekkel. „A 
jó galambász csak formában lévő galambbal 
versenyez!” – volt a véleménye. Törekedni 
kell arra, hogy az állomány idegrendszere a 
lehető legjobb legyen. Ez nagyon fontos a 
versenyzésben és a tenyésztésben is. Ha az 
idegállapot rendben van, az anyagcsere is 
sokkal intenzívebb. Egy rossz idegállapotban 
lévő állományt a betegség is hamarabb meg-
támadja, mivel nem megfelelő az anyagcsere 
és a bélműködés. A telivérek nehezen viselik 
a zárást. Anyagcseréjüknek nélkülözhetetlen 
a szabadba járás és a repülés.

A vitális galamb ismertetőjelei normális 
dúc és takarmányozás mellett: a tollazat dús, 
teljes, selymes, „olajfoltos” és púderos. Első 
és másodrendű evezők, faroktollak vedlése 
szimmetrikus. „Knix”-től mentes, a vedlés 
során minden egyes tollat kivedli, nem ma-
radhat bent egy sem. A tollak szárának alsó 
része repedésmentes. Izomzat telt, életteli, 
elasztikus. Ha kissé erősen megszorítjuk, ak-
kor is rugalmas. Az izomzat minősége Anker 
vesszőparipája volt. Véleményük azonban 
nem egyezett ennek megítélésében. Gyuri 
bácsi szerint Anker rengeteg jó galambját 
kiselejtezte az izomzat kézből való bírálata 
alapján, merevnek ítélve azt.

A szezon eleji gyakorló utakon nagy körül-
tekintéssel kell eljárni, mert sok galamb ott 
megy tönkre. Egy versenygalambnak már a 
gyakorló utakon is bizonyos mértékig formá-
ban kell lennie. Éveken keresztül 30, 50, 100, 
165 km-es utakkal készítette föl galambjait.

A forma kialakulását segíti:
- szezon előtt csak egy fiatalt neveljenek
- egész napos szabad repülés
- nevelés alatt másnaponként az ivóvízbe 

      1 kávéskanál só, 5 literenként
- aprómagvak, mint köles, repce
- fészekben is etetni
- a fiatalok leválasztása után már csak 

       nagyon kevés fehérjedús magot adni
-  hetente kétszer langyos fürdő
- galamb izomzatának átmasszírozása 

        a gyűjtés előtt 2 nappal, esténként

A galamb izomzatának masszírozása egy 
specialitása volt Gyuri bácsinak. Valószínű-
leg kevesen veszik ehhez a fáradságot, de ér-
dekes volt látni, ahogy kézbe vette madarait 
és „átgyúrta” izmaikat. A galambok szó sze-
rint kinyújtották „kezüket-lábukat”, annyira 
élvezték.

A hatvanas években nem állt túl jól a keres-
kedelem galamboknak szánt takarmány-kiegé-
szítőkkel, vitaminokkal, egyebekkel, ezért sok 
mindent kipróbált, hogy javítsa az ellátásukat. 
Rendszeresen kaptak galambjai főtt burgo-
nyát, apróra vágott zöldségeket, fokhagymát, 
pirított és morzsált kenyeret, a fészekben lévő 
fiatalok kis sajtkockákat, sőt egy időben apró 
marhahús darabokat. Az ivóvízben pedig sót 
és cukrot. A vedlési időszakban próbálkozott 
galambtollak ledarálásával és takarmányra 
keverésével, hogy az új tollak fejlődéséhez a 
ként biztosítsa. Ma más szemmel nézzük eze-
ket a dolgokat, de akkoriban még nem voltak 
azok a lehetőségek, amik ma elérhetők.

Kerületi győzelmek, országos hírnév
1965-ben a Délnyugat kerület középtávú 

bajnokságában (hat Záhony) 3. helyezett. 
Versenycsapatát döntően az évi fiatalok al-
kotják és néhány egyéves. A fiatalok verse-
nyén kerületi bajnok.

1966-ban ismét döntően a középtávú ver-
senyekre (hat Záhony) összpontosít. Az ötös 
csapatbajnokságban a 2. helyen végez. A 
Nyugat II és a Délnyugat kerületek közös kö-
zéptávú bajnokságában (négy Záhony) pont-
számai alapján szintén 2. helyezett. (Sajnos 
az évkönyv hibásan jelenik meg, 3. helyre 
sorolva Katona György csapatát.) Három ga-
lambja is bekerül a Délnyugat kerület orszá-
gos kiállításra nevezett csapatába, mely egy-
ben selejtező az 1967. évi bécsi olimpiára.

1967. A kerületi rövidtávú bajnokság 4. 
helyezettje, a középtáv bajnoka! A rövidtávú 
bajnokság 15 útból állt. A kerületi díjak mel-
lett a küldött/helyezett arány nagyon érdekes. 
Pl.: 20/16, 29/12, 37/22, 19/17, 15/13. stb. 

A kerület 10 legjobb rövidtávú galambjából 
(hímek-tojók közös értékelésben) 7 Katona 
Györgyé volt!

A középtávú bajnokság 10 záhonyi út. 
Biztos fölénnyel nyerte. A kerület 1. és 2. 
champion is Katona-galamb. Itt is közös ér-
tékelésben voltak a hímek és a tojók. A Dél-
nyugat kerület országos kiállításra küldött 
10-es standard tojó csapatában 5 Katona-
galamb! Sportkategóriában 4 galamb ment 
– mind a négy kaposvári – közte Katona 
sporttárs 2195-65-166 kkt. KAROLA nevű 
madara, melyet élete egyik legjobb galamb-
jának tartott!

A dúc egyik legkiemelkedőbb éve volt az 
1967-es. A Délnyugat kerület belföldi baj-
nokságában 308 kosárba tett galambbal 125 
helyezést ért el a 20%-ban (mely 42%-os 
teljesítmény), 68 helyezést a 10%-ban (22%-
os teljesítmény). Belföldi középtávú bajnok-
ságban (10 Záhony) 87 küldött galambból 
50-et helyezett (57,4%!!!) a 20%-ban, 28-at 
a 10%-ban (32%).

1968. Ez az év is kemény próbatétel volt. 
Rövidtávon 14 út (1 Sopron és 13 Buda-
pest) középtávon 12 út (két Záhony és 10 
Kisvárda) alkotta programot. A rövidtávú 
bajnokság 3. helyezettje, középtávon ismét 
kerületi bajnok!

Az akkori idők hangulatát idézi Gál-Gás-
pár: A versenyzés tudománya (1999.) című 
könyvében Kotrebai János visszaemlékezé-
se: „1969-ben bevonultam katonának. Előbb 
Pécsre, majd Kaposvárra a Hadosztályhoz 
kerültem. Ettől kezdve mondhatom, minden 
nap galambász-iskolába jártam. Az estéket és 
a fél éjszakákat galambászattal töltöttük. Szá-
momra teljesen más, új világ kezdődött. Meg-
ismertem a legjobb törzseket, a tenyésztést, a 
technológiákat olyan szinten, ami felénk ak-
kor még ismeretlen volt. Kaposváron abban 
az időben nagyon magas szinten galambá-
szott Katona György, Simon Kálmán, Ber-
kes-testvérek, Szekeres Ferenc, Tóth József, 
akkoriban indult Sikabonyi Dezső. Ott volt 
Anker Alfonz, akinél olvasgattuk a Repülő 
keresztrejtvény kéziratát, nézegettük Európa 
legjobb törzseinek reprezentánsait. Számom-
ra ez hatalmas élményt jelentett, gondolom 
másnak is, aki akkoriban oda járt. Szinte az 
egész ország! Én zarándokhelynek hívtam.”

1969. Persze galambminőség és tenyésztői 
tudás ide vagy oda, a postagalambászat útja 
rögös. Előző év őszén egy komoly fertőzés 
söpört végig a környéken. „Betegek a mada-
rak. Az egész állomány! Himlő, paratífusz, 
ragadós nátha, bélgyulladás, légzőszervi 
megbetegedés és még a jó ég tudja milyen be-
tegségek. Kénytelen vagyok tapasztalni, hogy 
minden betegség jelen van az állományom-
ban, ami csak létezik a világon… A Dantes 
úgy nézett ki, hogy nem éri meg a másnapot. 
Démon, Dingó, Levente, Draaierke lány na-
gyon-nagyon betegek. 6-8 fiatal el is pusztult, 
amit sosem tudtam elképzelni, hogy tehetet-
lenségemben elhullanak galambok.” (Katona 
György naplója, 1968.) 

Anker 1969-ben nem is indult a versenye-
ken, olyan rossz állapotban voltak a madarai. 
A gyógyításra rendelkezésre álló és akkori-
ban általánosan használt Tetrán semmit nem 
segített. Írtak föl másik gyógyszert, azt meg 
hetekig nem lehetett beszerezni… Sajnos ez 
a sikersorozatot is megtörte és a következő 
évek más változásokat is hoztak az K-01 
egyesület és a Délnyugat kerület életében.

Ferenczi Igor
K-01 Kaposvár
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Egyveleg a kocka gömbölyűvé tételéről, 
avagy, „…gyárak vannak és gépekkel dolgoznak bennük”
Galambászni sokféleképpen lehet. Sokszor 

azon kapom magam, hogy csak ülök és nézem 
a galambjaimat. Sokszor jönnek hozzám. Míg 
galambjaink ház körüli tréningjeiket végzik ta-
karítok én is, mint sok más galambásztársam. 
Legfeljebb egy kicsit másképp. Az ajtók és az 
ablakok nyitva. Aki akar bejön, aki akar kimegy. 
Néha beszélgetünk. (Ilyenkor tovább tart a ta-
karítás.) Néha csak a tudtomra adják, hogy az ő 
fészkük az ő fészkük. Egy ideje újra játékká vált 
az egész. Galambjaink és a család közös játéká-
vá. Közben az ember görcsöktől mentesen, de 
mégis rendkívül koncentráltan próbál figyelni. 
Mindenre. A változás legapróbb jeleit keressük. 

 
A kör
Úgy kezdtem én is, mint mások. Megtet-

szettek, majd megszerettem a galambokat. 
Tizenévesként rengeteg időt töltöttem köztük. 
S amint felocsúdtam kezdeti galambszerete-
temből, „ráébredtem”, hogy a galambászat 
értelmét a győzelem adja. S a galambszeretet 
helyét inkább többé, mint kevésbé átvette az 
önmegvalósítás magasztos eszméje. Azt hit-
tem, ez a galambászat. Zöldfülű kezdőként né-
hány fiatallal egyesületi élhelyezéseket elérő 
tizenévesből tenyésztővé, majd önjelölt baj-
nokaspiránssá, ezt követően önjelölt bajnokas-
piránsból újra galambápolóvá avanzsálódtam. 
Ha nagy ritkán megkérdezik tőlem, mit tartok 
galambászatom legnagyobb tévedésének, gon-
dolkodás nélkül erre asszociálok. 

Elég kusza utat jártam be. Kezdeti sike-
reimet követően évtizedekig szerepeltem a 
futottak még kategóriában. Aztán nyertem 
csapatbajnokságot, nevezett galamb három 
befutóval kiírást, voltam második Anker ga-
lamb bajnokságban, szerzett húsz champion 
címet huszonkét alapnevezett galambom, 
tagszövetség 50 legeredményesebb „A” ka-
tegóriás galambja közül, – húsz alapnevezett 
galambbal indulva – hét volt a miénk… …és? 
...és nem nőttem az égig. ..és ma is földig ér 
a lábam. …és tudom, hogy eredményesség és 
elvégzett munka minőségének tekintetében is 
állnak előttem a sorban. Az egész olybá tűnik, 
akár a kör: (keserű csalódásokat követően,) új 
utat keresve a régi elején találtam magam. 

Girbe-gurba kitérőim után jó érzéssel tölt el, 
hogy újra kikapcsolódásként, a galambokért 
galambászom. Galambászatom természetesen 
magán viseli az évek során bejárt út nyomait. 
Tapasztaltabb lettem. Sokkal tisztábbnak tűnik 
az út, amit magamnak jelöltem. Sokkal tisz-
tábban sejtem a célt, de a kezdeti örömet váltó 
görcs helyett visszatért az öröm. Igaz, ma már 
más szemmel, mást nézek. Ma is örülök, hogy 
kedvemre való galambjaim vannak. Bár, közben 
jelentősen emelkedett az igényszintem. Örülök, 
hogy egészségesnek tűnnek. Kétségkívül e te-
kintetben fejlődtünk a legtöbbet. Örülök, hogy 
közéjük lépve felém fordulnak, rám néznek, 
hogy képesek vagyunk kommunikálni egymás-
sal. Talán ez a legfontosabb. (Az egészséges 
jó galamb érdeklődik, keresi a kapcsolatot.) 
Örömmel tölt el, hogy a sámlin ülve nem csak 
fizikailag lehetek köztük. Ma újra természetes-
nek tűnik, hogy az udvaron is hozzám/hozzánk 
jönnek, hogy váltunk néhány szót, s csak ritkán 
jut eszembe, hogy volt idő, mikor büszkeséggel 
töltött el, ha galambjaim a takarmányért gyorsan 
a dúcba jöttek. Henk van Limpt – de Pruttól köl-
csönözve a másra szánt szavakat: Más világot 
élünk. Talán öregszem, talán bölcsebb, talán fá-
radtabb, fásultabb lettem, de valahogy már évek 

óta nem hajt a minden áron való győzni akarás. 
Ki tudja, talán soha sem hajtott igazán. Talán egy 
kicsit mindig inkább a galamb érdekelt, mint az 
„önmegvalósítás”. Talán sosem voltam képes 
pusztán eszköznek tekinteni galambjaimat. Bár, 
ki tudja? Az idő számtalanszor megszépíti, átírja 
a múltat. Természetesen ma is a lista elején sze-
retném látni a nevem (ki nem szeretné a sajátját), 
de alapvetően másképp közelítem a dolgokat. 

„A postagalambsportban napra késznek 
lenni édeskevés.” (Csordás Károly)

Csordás Károly gondolatának alapjaiban 
kellene átírni az átlaggalambász elvi megköze-
lítését. A mellékelt ábra ennek szükségességét 
hivatott alátámasztani. Nagyon leegyszerűsít-
ve az ábra az egészségügyi probléma lehető 
leggyorsabb felismerésén alapuló célzott keze-
lések prioritását (elsődlegességét) szemlélteti. 
Ahhoz azonban, hogy e szerint a rendszer sze-
rint dolgozhassunk, galambászatunkat néhány 
alapvető feltételnek meg kell feleltetnünk: 
Egyrészt a lehető legtöbb időt kell galambja-
ink intenzív megfigyelésével töltenünk, – ez a 
belépéstől, a takarítási időn át, a tréningeket, 
a takarmányozást egyaránt magába foglalja. 
– másrészt a lehető legteljesebb mértékben el 
kell tudnunk sajátítani a megfigyelések alap-
jait, azaz, hogy mit miért nézünk, s mit miért 
láthatunk. Harmadrészt megfelelő következ-
tetések levonását követően, megfelelő módon 
kell lereagálnunk az eseményeket. 

Kötődés nélkül nehéz
„Ha a jó galambász, bemegy a dúcba, be-

megy a galamb, ha a rossz galambász megy 
be, kimegy a galamb.” (Szappanos István) …
mert másképp nem megy, s mert másképp nem 
mehet. Egyszerűen azért nem, mert képtelenség 
megfelelő gyorsasággal megfelelő információ-
hoz jutnunk, ha a galamb gazdája belépésekor 
nem tud fesztelenül viselkedni. A legelső tüne-
tek jelentős része galambjaink viselkedésében 
nyilvánul meg. Sokaknak – sajnos – a fejét va-
karó, ásító galamb látványa, sőt a megemelke-
dett agyag és/majd vízfogyasztás sem tűnik fel, 
pedig akkor már régen elment a hajó…

Munkámból adódóan évente többször járunk 
Reuselban (Hollandia) és Baarle-Hertogban 
(Belgium). Reuselból Baarle-Hertogba menet, 
a határ belga oldalán, Reuseltól cc. 15 kilomé-
terre található Aarendonk. Ha lehetőségünk 
van rá, nem mulasztjuk el az Aarendonki sétát. 
Aarendonk gyönyörű. A Schoolstraat (ebben 
az utcában éltek a Jannsen testvérek) sarkán 
nagyszerű pizzéria üzemel. A benzin literje 0,2 
Euróval olcsóbb, mint Reuselban.… A képen 
látható emeletes ház falát szinte teljesen bebo-
rította a hatalmas, keretre feszített drapériára 
készített grafika. Bal alsó sarkában egy alak 
nyitott tenyerén álló galambot ábrázol. (A má-
sodik képen kinagyítottuk.) Nem etető mellett, 
nem zárt marokban fogva tartva…

Néhány évtizede még létezett állattartás a 
falvakban. Nagyapánk néhány tehene szinte 
sosem volt beteg. Igaz, ellátatlan sem. Anno, 
minden háznál tartottak baromfit. (Ma kutya 
sincs mindenütt.) Gyermekkorom filmjein, 
egyetlen kockát sem találok, mely nagyanyám 
beteg tyúkjait ábrázolná. Etetővályúra sem igen 
emlékszem. „Csak” szórta a takarmányt. Egy-
egy marékkal, „úgy gondolom formán”. (Ka-
tona Gyuri bácsi kísértetiesen hasonló módon 
tanított „kézből etetni”.) „A takarmány méreg.” 
- próbált segíteni Henk van Limpt – de Prut 
Kaposváron, az I. Anker Alfonz emléknap és 
galambász találkozón. Sokan néztek furcsán. 
(Gondolom nem értették.) Nagyanyám em-
lékeim számtalan kockáján hosszasan nézi a 
baromfiudvar lakóit. Parasztasszony létére nem 
volt bőbeszédű. Esszéket sem írt. „Csak né-
zem fiam.”– vetette oda, ha kérdeztem. Aztán, 
amelyik „furcsábban kezdett viselkedni”, ame-
lyik – gondolom mai eszemmel – nem lehetett 
teljesen rendben, azt bele „nézte”, a vasárnapi 
levesbe, s minden ment tovább a maga útján. 
Egyik, kapcsolatunk korai szakaszán, Szap-
panos Istvánnál tett látogatom során a mester 
mutatott két, a szomszéd ház tetején keresgélő 
galambját. „Ugyanazt eszik, ugyanazt isszák, 
ugyanott vannak, mint a többi. Valami mégis 
hiányzik nekik…” Nem emlékszem, hogy a 
későbbiekben keresgélni láttam volna őket…

Nagyapámék – talán – második szomszéd-
jában, Bandi bácsi naponta vakaróval tisztí-
totta négy magyartarka tehenét. Nem tudta 
elnézni, ha koszosak voltak. Talán szégyellte 
is. Az istállóajtó mellé támasztva állt a vella. 
Istállóba lépést követően azonnal a kezébe 
vette, s eltávolította a trágyát. Ha napközben 
a kertbe ment, ki nem tudta volna hagyni az 
istállót. Egy pillanat műve volt a tárgyeltávo-
lítás, a második már a mosolyé, amit a büsz-
keség csalt az arcára. Számukra ez termé-
szetes volt. Ha úgy tetszik, a lét eleme. (Sok 
galambházban megfordultam, de ilyet – hogy 
azonnal a takarító eszközért, a spakliért nyúl-
jon valaki, – csak elvétve láttam.) Sokáig me-
sélték, még a szomszéd falvakban is, – ami 
akkoriban nagy szó volt – mikor Bandi bácsi 
megfogta a „suhanc” kezét, „Ezt nem ütöd 
meg fiam.”, s hetvenhez közeli édesanyjával 
vezette a vagonba, majd kötötte le közel 700 
kilós bikájukat. Megsimogatta, cukrot adott 
a szájába, majd könnyes szemmel botorkál 
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vissza a felhajtón. A vagon mellett talán még 
vissza is fordult. Talán búcsúzott is magá-
ban. Sokáig süvegelték érte a faluban. (A kép 
internetről átvett illusztráció.)

Semmi értelme nem lenne falvaink néhány 
évtizeddel ezelőtti állattartási kultúrájából 
tudományos megközelítéssel esszéket kreál-
ni. Egyszerűen hozzátartozott a mindennap-
jaikhoz. Ma talán egy divatos szlenggel úgy 
mondanánk: kultúrája volt az állattartásnak. 

Nagyapámnak fogalma sem volt a kritikus 
tömegelméletről. Nagyanyámnak a családsze-
lekció kifejezésről a Gulágon kívül más nem 
nagyon jutott volna eszébe. Ember nem élt a 
faluban, aki a reciprok-rekurrens szelekciónak 
akár csak a lényegét ismerte volna. Valószínű-
leg kimondani sem sikerült volna mindenki-
nek. „Isten a megmondhatója…” – vonta meg 
a vállát – a vörös tehén fekete borja láttán.

…és mégis, mégis tudtak valamit, amitől 
állataik folyamatosan „ragyogtak”.

Ellátni, nézni (megfigyelni) nagyon tudták álla-
taikat. Tudták, hogy az istállót jól meg kell építe-
ni, aztán évente többször meszelni kell. Hidegben 
csukták az ablakot, melegben kitárták az ajtót is. 
Magától értetődő, mi több, természetes volt. „A 
jó galambház olyan, mint a termosz. Napközben 
magába szívja, éjszaka megtartja a meleget.” - ta-
nított a mester. Nagyapáméknál a közös családi 
vacsora szent volt. Az egész család ott ült. Csak 
nagyapám sértette meg néha. Ő is csak akkor, ha 
nagyanyám néha megkésett a vacsorával. Este 
7-kor szinte mindig felállt, hogy még egyszer inni 
adjon a tehénnek.. „A Zsömle ismeri az órát.” – 
mondogatta, miközben kiballagott.. (Gondolom, 
a maga biológiaiját.) Tudták, hogy reggel öt óra-
kor az óra kismutatója az ötösön, nagymutatója 
a tizenkettesen áll. Nem a hármason és nem a 
négyesen. Tudták, hogy a rendszertelenül ellá-
tott állat, soha nem lesz olyan „fényes”, még ha 
ugyanazt kapja is. Tudták, hogy a nem megfelelő 
minőségű és mennyiségű takarmány bajt okoz, 
de az állattal szembeni tiszteletlenségnek tartot-
ták volna rossz takarmány etetését. 

„Gyárak” vannak, és „gépekkel” „dol-
goznak” bennük. 

A megállapítás nem sajátom. S szülőatyja 
talán nem is sejtette, mennyire félelmetesen, 
mi több ijesztően félelmetesen, megdöbben-
tően foglalja össze a tömegeket jellemző, je-
lenlegi magyar valóságot. Eszközzé, „géppé” 
alacsonyítottuk a galambot. Eltűnt a kötődés 
és vele együtt eltűnt az öröm is. A galambá-
szat – az esetek egyre nagyobb hányadában 
– valóban munkává, „dologgá” szelídült. 

A világ nagyszüleink életformává lett ál-
lattartása óta nagyot változott. A gazdasági 
állattenyésztés döntő hányadában iparszerű-

vé vált (néha, sajnos még a hobby is). A pa-
rasztot, a kulákot téeszekbe kényszeríttették 
A téeszbe kényszerített paraszttól elvették a 
sajátját, munkahelyet adtak helyette, az állat 
tulajdonost kapott a gazdája helyett. A tulaj-
donost a profit érdekelte, a gazdát a sajátja. 
Kialakultak az állattartó, majd a szakosított 
állattartó telepek. Sok állatot zsúfoltak kis 
helyre. Az individuumokban (egyedekben) 
gondolkodást felváltotta az állomány centri-
kus megközelítés. Az emberek rohanni kezd-
tek. Alig várták, hogy becsukhassák maguk 
mögött a munkahely, a téeszistálló ajtaját… 
Sem idő sem szándék nem maradt az állat 
egyedi kiszolgálására. Hogy maradhatott 
volna megfigyelésére, a „köztük élésre”? …
és ezzel az iparszerű tartás által előidézett 
újszerű problémák „megnyerésén” túl, ép-
pen a lényeget veszítettük el. Belgiumban 
és Hollandiában szinte minden városszéli és 
falusi háznál állatok bóklásznak. Nehéz sö-
rös lovak, pónik, tehenek, juhok, kecskék, 
tyúkok, bütykös ludak... Háziállatok min-
denütt. Hol egy-kettő, hol kisebb csapat… 
Látható módon nem a megélhetést szolgál-
ják. A hobbyshoppokban 20 kg-os zsákos 
lótakarmánytól a 4-5 tyúk számára elegendő, 
lábon álló mart deszkájú, hőszigetelt, dekora-
tív tyúkólig minden. Amíg a belga, a holland 
szüleitől, nagyszüleitől szívhatja magába 
az állattartás, a galambászat tradícióját, mi 
napjainkban – mint valami vörös-könyves 
mentőakcióban – haszonállatainkat próbál-
juk falvainkba visszatelepíteni. Hogy lehetne 
kultúrája éppen a postagalambászatnak? 

Amerikában a nagy tömeget összezsúfoló, 
úgynevezett iparszerű állattartó telepeken 
az egyre inkább felgyülemlett egészségügyi 
problémák hatásainak csillapítására, a 70-es 
évek elején megjelentek a preventív céllal 
alkalmazott hozamfokozó antibiotikumok. 
A különböző preventív (megelőző) céllal 
adagolt antibiotikumok elsődlegesen a tech-
nológiai problémák elfedését szolgálva, ki-
egyenlítetté tették az állománycsoportokat. 
Előnyeikkel és hátrányaikkal egyaránt. Csök-
kentettek olyan negatív „naturális mutatókat” 
mint: az elhullás, a testtömeg-gyarapodás 
kiesések, az egy kilogramm testtömeg-gya-
rapodáshoz felhasznált takarmánymennyi-
ség… …és csökkent az ezek nélkül kiemel-
kedőbben teljesítő egyedek teljesítménye is. 
Majd az állati termék-előállítást követően 
begyűrűztek a postagalambsportba is. El-
kezdtük „megtámogatni” galambjainkat, s 
mindeközben rájöttünk, hogy a gyógyszerek-
kel „csodákat” tudunk művelni. Nem vesz-
tek, s nem hullottak oly mértékben, de csak a 
közelmúltban eszméltünk/eszmélünk rá egy-
re többen, hogy „nem is jönnek” annyira jól 
galambjaink. „Rájöttünk”, hogy a takarításra, 
az állattal/állatokkal való foglalkozásra, a 
megfigyelésre szánt idő, 
munka, jelentős hánya-
dát, a rendszerességet 
„kiválthatjuk” „színes 
víz” itatásával. Az ipar-
szerű állattartás vívmá-
nyai galambászatainkba 
is betörtek. Mivel a 
haszonállat-tenyésztés 
adott körülmények kö-
zött elérhető maximális 
profitban, ebből adódó-
an populáció (állomány, 
állatcsoport) szintű mé-
retekben gondolkodik, 
a profitorientált haszon-
állat-tenyésztés eseté-
ben busásan megtérült. 

„Hogy ki, hányadik a csapatbajnokság-
ban, ilyesmivel nem foglalkoztak.” (Szappa-
nos István)

Csakhogy a sportállattenyésztés, így a 
postagalambászat is – követendő esetben 
– individuumokban (egyedekben) gondol-
kodik. Elsődlegesen ebből eredően egé-
szen más módon profitorientált. A győztest 
genetikai többletértékében bízva „pajzsra 
emelik”. A többire senki nem emlékszik. A 
galambászatban azonban ennél sokkal ambi-
valensebb (kétértelműbb) a helyzet. Az indivi-
duumokban gondolkodó, élhelyezés centrikus 
belga-holland galambászat számára egyértel-
műen káros a csúcsegyedek teljesítményének 
visszafogása. Eltekintve a tenyésztésszervezés 
genetikai előrehaladást alapjaiban meghatá-
rozó szerepétől, talán elég, ha csak magára a 
formára, mint a pillanatnyi anyagcsere állapot 
legmagasztosabb szintjére gondolunk… ...de 
hol vagyunk mi ettől?

A galambászat catenaccio-ja
A keleti tömb országaiban, – így hazánkban 

is – a régi időkhöz és a Benelux államokhoz 
mérten is egyre zsugorodott a galambokra 
fordítható idő. A galambászok döntő többsége 
rohan és türelmetlen. Etetés helyett takarmá-
nyoz. Behívás helyett beugróra állítja a beug-
rót. Egyedenkénti felkészítés helyett csapatot 
pakol. Verseny helyett csapatbajnokságot nyer. 
Takarítás helyett mélyen almol… Egyedi felké-
szítés helyett „olt” (akár hetente többször is.). 
S mivel a galamb állapotából szinte semmit 
sem lát, megfigyelés helyett „vak” (megelő-
ző) kúrákra alapoz. S közben észre sem veszi, 
hogy a galambászat sarkainak (sarokpontjai-
nak) lekerekítésével (tompításával/kiiktatásá-
val) egyre inkább galambtartóvá szelídül. …és 
a galambtartó számára az öt befutós értékelési 
rendszerben komoly előnyt biztosíthat akár az 
állomány átlagos állapotának pillanatnyi eme-
lése is. Ezért újabb és újabb, hatékonyabbnál 
hatékonyabb csodaszereket keres. 

A tagság zömének már régen nyűg ez az 
egész. Sportunk szinte észrevétlenül fruszt-
rált, kapkodó, ideges, türelmetlen, egymást 
mardosó emberek rohanásává alacsonyodott. 
Egyre erőteljesebb pénztelenségében, a csa-
lád elől a megélhetés egyre nagyobb hánya-
dát kényszerül „kilopni”. Létbiztonságot nél-
külöző munkahelyéről gyűjtésre kéretőzik, 
lopva kukkant a galambházba, lopva, sebté-
ben borítja az etetésre szántat galambjai elé. 
Asszonyi átkok közt idegesen lesi galambja-
it, ingerülten bontásra baktat... 

Akaratlanul is sportunk „sorozatgyilko-
saivá” váltunk. Megöltük a szakmát és vele 
együtt megöltük az örömöt is…

Tudom, mást vártak. Hogy mi köze ennek 
a galambászathoz?...

Vétek János
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Keleten is lehet eredményesen galambászni!
Mikor vállalkoztam arra, hogy bemuta-

tok három eredményes versenyzőt a 27-es 
Észak-Kelet tagszövetségből úgy éreztem, 
akkor lenne még teljesebb a kép, ha a néhai 
mátészalkai barátomat, Farkas Sándort is 
közöttük tudhatnám. De hát, „C’ est la vie” 
(francia: Ilyen az élet).

Torzsás Tamás, rövid és középtávú, Sarka 
Béla hosszú távú bajnokok, Nagy Miklós a 
csapatversenyben Tagszövetség második, 
mindhárman, a T-17 Mátészalkai Egyesület 
tagjai és így a 27. Észak-Kelet Tagszövetség 
nyerő emberei.

Először TORZSÁS TAMÁS-ról.
32 éves, 2006-ban a T-06 Nyírbátor egye-

sületben kezdett. Galambjai származása, 
Papp Sándor, Konczili Károly, Dr. Hor-
váth Cs., Szkiba Ernő, Sós Sándor, Nagy I. 
származnak. Vérvonalukban, Koopmann, 
Eijerkamp-Janssen, Desmet-Matthyjs, 
Devriend, Aarden.

Természetes módszerben versenyzik, min-
den pár nevel egy fiókát. Március 5-15 között 
párosít. Szezon végén Tricho kezelés, decem-
berben Paratyhus és Paramixo elleni oltás, 
újra Tricho elleni kezelés.

Takarmány: saját keverésű, kukorica, búza, 
napraforgó, apró mag. Verseny előtti napon 
már nincs borsó, ásványi anyag (egyébként 5 
féle ásványi anyagot használ).

Létszáma 35 db. Csak rövid- és középtá-
von versenyzett 2013-ban, minimális vesz-
teséggel, 32 db galamb maradt meg a verse-
nyek végén.

Eredményei kitűnőek, Tagszövetségi szin-
ten: általános bajnokságban VII. úgy hogy 
hosszú távon nem versenyzett, rövid- és kö-
zéptávon I. (Bajnok). Részt vett a Cinovec-i 
versenyen 1 db galambbal, Magdeburgban 5 
db galambbal, Katowicében 16 db galambbal 
és ezen a napon a Tagszövetségi Sopronban 
10 db galambbal.

Magdeburgból 2. az első 15 versenyző kö-
zül Ő volt egyedül 900 km feletti dúctávról. 
Katowicéből Zóna Csapat V. hely. Olimpiás 
Hung 12-OL-15839 H Zóna IV. Díj. Érdemes 
fellapozni az évkönyvet, mert kimagaslóan 
teljesítő champion galambok fémjelzik kima-
gasló állományát és eredményeit. Fiatalt 50 
db-ot enged ki, saját tréningen röpteti őket, 
csoportosan engedi fel a fiatalokat.

Kezdőknek javasolja, hogy menjenek el 
az évek óta jól versenyzőkhöz, szerezzenek 
tapasztalatot és onnan hozzanak galambokat. 
Többségében fiatalt.

A galambok elhelyezése padlás dúc, ahon-
nan éjjel-nappal szabadon kijárhatnak. Az 
összes galamb együtt van, öregek, fiatalok. 
Tenyészgalambja 4 db!!!! van.

A T-17 Mátészalka egyesület alapító tagja, 
vezetőségi tag.

Következő eredményes versenyző: 
Nagy Miklós. Az Észak-Kelet Tag-
szövetség T-17 Egyesületében versenyzik 
szintén. Vállalkozó, két fiával és feleségével 
Mátészalkán él. 

Így vall önmagáról: 2010 óta versenyzem. 
Állományom része Farkas Sándor és Fogarasi 
József behozott Hermann Brinkmann ga-
lambokon alapul. Vannak még további 
Brinkmann, Mauritz Friedel, Kránicz László, 
Hans Eijerkamp galambok. 2012-ben felke-
restem több élversenyzőt és tenyésztőt, mert 
gyorsítani akartam az állományomon. Galam-
bok, tanácsok, versenyzés módok miatt csak 
felsorolnék egy pár nevet. Sokat köszönhe-
tek Ökrös Kálmánnak, Horváth Károlynak, 
Kókai Lajosnak, Fogarasi Józsefnek.

Két éve özvegy módszerrel versenyzem. 
Nálam a tojók is versenyeznek, nincsenek trük-
kök hókuszpókuszok, doppingok ez mind ba-
darság. Jó dúc, jó galamb, egészség. Számom-
ra ez a három legfontosabb. Aki azt mondja, 
hogy nem ad gyógyszert a galamboknak az 
hazudik. A jó eredmények eléréséhez elke-
rülhetetlenek a megelőző kezelések, amelyek 
megfelelő védelmet nyújtanak a szalmonella, 
E. Coli, ornitozis ,paramyxo, tricho ellen. Év 
elején féregtelenítek, aztán a kötelező oltáso-
kat megadom (paramixo, szalmonella).

Eredményeim: 
2011: Maraton Aachen 1220 km Országos  
          45-ik hely.
2012: Országos Champion egy éves tojók: 1. hely.
2013: Tgsz. Rövid táv: 3 hely. Egy.: 4 hely.

Tgsz. Középtáv: 6. Egy.: 2. hely.
Tgsz. Hosszú táv: 3. Egy.: 2 hely.
Tgsz. Általánostáv: 2 hely. Egy.: 1 hely.

Általános táv Champion tojó Tagszövet-
ségben és Egyesületben: 1 hely.

Ezeket az eredményeket 2 galambomnak 
köszönhetem HU-2011-27-32411, HU-2011-
27-32412 testvérpárnak. 2 évesen a két ga-
lamb többszörös Tagszövetségi és Egyesületi 
Champion. helyezést ért el.

Kezdő és már több éve versenyző galambá-
szok keresnek meg, amiben tudok, próbálok 
segíteni. Mindenkinek mondom: Hiába adja 
oda valakinek Fernando Alonso a Formula 1 
autóját, nem fogja tudni vezetni! Ez így van 
a galamboknál is, ha van egy jó galambod, 
tudnod kell vele versenyezni!

Az egyesület elnöke és hosszú távú bajno-
ka így foglalja össze mondandóját.

Ifj. Sarka Bélának hívnak, okle-
veles agrármérnök vagyok, 36 éves nős, egy 
kislányom van Lilien.

Jármiban (Mátészalka mellett) a Kossuth u 
9. szám alatt lakom és versenyzek. Örülök, 
hogy eredményeim alapján bemutatkozhatok 
és bemutathatom egyesületünket.

1991-ben kezdtem galambászni, akkor 
még szinte minden fajta megfordult nálam, 
de 1993-tól már csak postagalambokkal 
foglalkozom. Ekkor léptem be még a régi 
mátészalkai egyesületbe. Később a T-07 
Nagyecsed alapító tagja (mivel a mátészal-
kai megszűnt), majd a T-06 Nyírbátor egye-
sületben folytattam. Kisebb kihagyás után 
(egyetemi tanulmányok miatt) tovább galam-
básztam Nyírbátorban, majd 2010-ben meg-
alakítottuk a T-17 Mátészalkai Postagalamb 
egyesületet, ahol jelenleg is versenyzem, il-
letve, az egyesület elnöke is vagyok.

Sarka Zsolt unokaöcsémmel közösen gon-
dozzuk galambjainkat.

Galambjaimnak vérvonala sokféle: 
Desmet-Matthyjs, Aarden, Van den Bosch 
stb. Ezek többsége a néhai mátészalkai Far-
kas Sándortól, illetve a néhai Pallagi György-
től származnak. Került még hozzám Szkiba 
Ernőtől, Kálmándy Miklóstól, Konczili 
Károlytól, Szekeres Sándortól, Fogarasi 
Józseftől néhány galamb melyek erősí-
tik állományomat. Az új szerzemények: 
Schaerlaeckens, Schwers, Koopmann-
Janssen galambok, melyek 2014-ben lesznek 
kipróbálva Grampchs Istvántól származnak.
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Természetes kímélős módszerrel verseny-
zem. Galambjaim nem nevelnek. Általában 
március 15-én párosítok, szabad párválasz-
tást engedek. Mivel minden úton minden 
galamb megy, amelyik hadra fogható, így a 
veszteségek miatt nincs rend a dúcban. Van-
nak mindig új párok és vannak, akik heteken 
át pár nélkül repülnek. Lehet, hogy a moti-
váltság és egyéb tényezők miatt nem a leg-
jobb módszer, de kényelmes és pár nélkül is 
jól repülnek egyes galambok.

Takarítás tél végét követően egy szezonban 
kétszer van, a közepén és a végén. Szeretnék 
rácspadozatot beépíteni, hogy még tovább 
csökkentsem a takarítást, mert véleményem 
szerint a galambászatnak szórakoztatónak 
kell lenni, nem pedig mindennapos (özvegyi 
módszer) robotmunkával kell végezni.

Kezelésnél a legfontosabbnak a 
Trichomonas és légutak fertőződése elleni 
védelmet tartom. Mindig elvégzem a kötele-
ző oltásokat, féregtelenítéseket. A Ronidasol 
kúrákat tartom a legeredményesebbnek, mi-
vel az kevésbé toxikus, akár a tenyészek ke-
zelésére is alkalmas nevelési időszakban.

A „tenyész” állomány viszonylag nagy, 
(sok a kapott, ajándék galamb) kb. 150 db, 
ezt a létszámot fokozatosan igyekszem szű-
kíteni. Az ideális szerintem 10 pár alatti 
létszám. 2012-ben 200 db fiatalt neveltem, 
ezzel a létszámmal indultam a fiatalok verse-
nyein. 150 km-ig saját tréningeket végeztem, 
kb. 6 alkalommal. A madarak részt vettek a 
Kócsóujfalui kitelepítettek emlékversenyen 
is (160 km) veszteség nélkül. Majd a tagszö-
vetségi edző utakat kihagyva Gödöllőn (220 
km) csatlakoztam, ebből az első közös úton 
80 db veszteség volt. Melyekből azóta is alig 
került elő. Egészség rendben volt! A meg-
maradt fiatalok, ezután végig mentek Kapu-
várig, (410 km) egy pár galamb már „meg 
villant”, de a létszám 100 db-ra fogyott. Az 
egyesületben megnyerték a bajnokságot és a 
Kerületben 7. helyen végeztek.

Az idén 88 db egyévessel kezdtem a sze-
zont és 4 db idősebb galambbal. A szezon 
végén 30 db maradt meg, de a Tagszövetség 
Hosszú távú bajnoka címet megnyerték egy-
éves galambjaim.

Középtávon 10. helyet, általános távon 5. 
helyet szerezték meg.

A HU-2012-d-519749 H Tagszövetségi 
általános champion II. hely 9 helyezéssel. 
Középtávú Tagszövetségi champion V. hely, 
Hosszú távú Tagszövetségi champion V. hely. 
Egy évesen 4072 díjkm-t szállt közte több ke-
rületi díjat is! Középtávon az egy éves galam-
bok összesített országos champion versenyen 
18. lett. Az eredményei alapján a tagszövet-
ség legjobb éves galambja lett. Fogarasi Jó-
zsef tenyésztette.

Az egy évesek 35 hosszú távú tagszövetsé-
gi helyezést repültek köztük 5 x Tagszövet-
ségi díjat is.

Két egy éves tojóm a Hosszú távú össze-
sített országos champion versenyen 42. és 
44.-k lett.

Főleg a közép és hosszú távon szerepeltek 
kitűnően a galambjaim, 7 helyezéses (általá-
nos) több is van, szinte minden megmaradt 
galamb 4 -6 helyezést szállt.

Takarmányt saját magam keverem, főleg 
kukorica, búza, borsó, köles, napraforgó, 
repce. Néha vásárolok hozzá házilag össze-
állított magkeveréket is. Borsót a bepakolás 
előtti napon már nem adok galambjaimnak. 
Nincs recept a versenyidőszakban, nincs di-
étás (?), fogadó keverék sem, mint ahogyan 
árpát sem kapnak galambjaim soha! Egyesek 
szerint a sertéseknek való (szerintem is)!

Viszont az emésztőket fontosnak tartom, 
minél többféle (8-10) annál jobb. A fiatalok 
nevelésénél viszont a legfontosabbnak a bor-
sót tartom, azt vallom, hogy a borsó nélkül 
nincs jó fiatal!!!

A 2013-as fiatalok nem mutattak semmi 
olyan külső jelet sem, amely betegségre utal-
na. Ennek ellenére az egyesületünk az első!!! 
Tagszövetségi tréningen, amely 130 km-ről 
volt, reggel 6.30-as eresztéssel nagy veszte-
ségeket szenvedett!

Aznap a 8 tenyésztőnek a küldött létszám, 
10%-a érkezett meg! Pedig a galambok olt-
va voltak, sőt valakinek a gyűjtés napja előtt 
még több mint két órát repültek a dúc körül 
önszántukból, illetve mivel a tenyésztők egy-
mástól 20-30 kilométerre laknak így eléggé 
elképzelhetetlen, hogy mindenki galambjai-
nak a 90%-a beteg lett volna! Egyébként a 
többi tagszövetségi egyesületeknek nem volt 
számottevő vesztesége.

Ami tény: augusztus 20-án volt a tréning 
és a román határ mellett több olyan pont van 
ahol fokozott lehetett a radartevékenység. 
Illetve aznap a románok több ezer fiatalt en-
gedtek el és elképzelhető, hogy a mi galamb-

jainkat elvitték (összetalálkoztak a falkák?). 
Senki nem tudja mi volt az ok, az összes el-
küldött galamb 40%-a került elő, nekem 70-
ből 27 db jött, közte 4 sérült!

Mint ahogy az országban, nálunk is sok 
galamb vész el a fiatalok versenyein, ennyi 
rossz és beteg galamb azért nincsen!

Elvben a nagy létszámnak nem vagyok a 
híve, szerintem 40-50 db jól bevált galamb 
elegendő bármilyen versenyprogram sikeres 
leröptetéséhez. Azonban a leghamarabb sok 
fiatalból lehet jó galambokat szelektálni, fő-
leg ha nagyon heterogén az állomány, mint 
amilyen az enyém is. Galambjaimat nem hor-
dom tréningre versenyek között.

Sokféle út létezik a győzelemhez, én azt ja-
vaslom, hogy olyan galambásztól szerezzen 
be galambot, aki eredményes akar lenni, aki 
már régóta az élvonalban van és lehetőleg a 
tartástechnológia hasonló legyen. Majd ke-
mény kosárba pakolásokkal lehet kiválogatni 
a jókat, mert azt sokan elfelejtik, hogy 100 
galambból sajnos legalább 90 nem alkalmas 
a tartós és jó eredmények elérésére.

Ne az útirányokat, a széljárást és minden 
mást okoljuk az eredménytelenség miatt, ha-
nem keresse mindenki a minél jobb galam-
bokat, erősen szelektáljon és az eredmények 
jönni fognak! Nincsenek csodaszerek, csak 
jó galamb van!

Végezetül a bajnoki címemet két el-
hunyt sporttársam (Farkas Sándor és Pallagi 
György) emlékének ajánlom, akik nagyon 
szerették a hosszú távot, de nem tudtak baj-
nokokká lenni.

Ezúton is megköszönöm a segítségét azok-
nak a fent már felsorolt tenyésztőknek, akik 
elláttak tanácsokkal és galambokkal.

Kívánok valamennyi versenyzőnek ered-
ményekben gazdag 2014-es szezont és egyút-
tal gratulálok minden táv győztesének!

fogarasi

Nagy Miklós bajnok galambjai
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A hányásról
A cikksorozatnak ebben a részében a há-

nyásról lesz szó.
Azért választottam ezt a témát, mivel sok 

galambász keresett meg az elmúlt időszak-
ban hányásos tüneteket mutató, főleg fiatal 
galambokkal. Nekik szeretnék iránymutatást 
adni, milyen irányban kezdjük el keresni a 
kiváltó okokat.

A hányás nem más, mint a gyomor-, ill. 
béltartalom szájon át történő kiürülése.

Még mielőtt az okokat keresnénk, érdemes 
tisztázni mi a különbség a valódi hányás és 
a regurgitáció, vagy más néven öklendezés 
között. Galamboknál nehezebb elkülöníteni 
a két folyamatot egymástól, mint az emlősök 
esetében. A hányást emlősökben általában 
megelőzi a hányinger, amely látható jelek-
kel jár. Letargia, verejtékezés, nyálzás, vér-
nyomásesés, alacsony szívverés előzi meg a 
hányást. Madaraknál ez nem olyan látványos 
tünet.

Különbség az emlősökhöz képest, hogy 
madarakban nincs hasprés, nincs hasi össze-
húzódás, mivel hiányoznak az ehhez szüksé-
ges izmok. Galamboknál és más fészeklakó 
madaraknál az öklendezés a fiókák etetésé-
nek a módját is jelenti, tehát nemcsak beteg-
ség tüneteként jelentkezik.

Madaraknál öklendezés során főleg a begy-
tartalom ürül a csőrön keresztül.

A hányásnak lehetséges okai a következők 
lehetnek a teljesség igénye nélkül:

Fertőző betegségekből eredő:
o bakteriális:

• E. coli baktérium okozta vérfertőzés,
o vírusos:

• Adenovírus okozta fertőzés: ebben az 
esetben a kialakuló májgyulladás és a 
bélmozgás leállása okozza a hányást,

o gombás:
• Candidiasis,

o parazitás:
• Trichomonosis,

Nem fertőző eredetű okok:
o szervrendszeri eredetű betegségek:

• májbetegség,
• vesebetegség,
• hasnyálmirigy gyulladás,
• hashártyagyulladás,

o takarmányozási eredetű okok:
• túletetés,
• túlzott fehérjebevitel,
• allergia,

o mechanikus:
• bélelzáródás,
• bélinvaginatio, szűkület,
• idegen test az emésztőtraktusban,
• daganatok,

o toxikus:
• nehézfémsó-mérgezés (ólom, zink),
• szerves foszfátok, kemikáliás felvétele,
• mérgező növények,

o gyógyszer mellékhatás, túladagolás:
• antibiotikumok: doxiciklin, enrofloxacin

• parazitaölők: levamisol, fenbendazol, 
metronidazol,

• gombaellenes készítmények: ketokonazol
o egyéb tényezők:

• pszichikai stressz: kiállítások, védőol-
tások, kosárba rakás a szállításkor

A felsoroltakból látszik, a kiváltó ok meg-
találása nem egyszerű feladat. Mindig oktani 
diagnózisra kell törekednünk, ehhez elenged-
hetetlen a galambásszal való szoros kapcso-
lattartás, az őszinte beszélgetés.

A pontos kórelőzmény felvétele elenged-
hetetlen!

A kórboncolásnak óriási jelentősége van!
A sikeres kezeléshez meg kell találni a há-

nyás kiváltó okát és ennek megfelelően kell 
az állományt kezelni!

A beteg madarakat ki kell emelni az állo-
mányból, még mielőtt a fertőzést elterjesztik.

A kezelést a tüneti terápia jelenti, ami fo-
lyadék- és elektrolitpótlást takar. Nem árt 
bélflórastabilizálást alkalmazni, a gyakran 
kapcsolódó hasmenés miatt!

A témával kapcsolatos kérdéseiket és ta-
pasztalataikat a www.galambpatika.hu olda-
lon várja és eredményes versenyzést kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa, 

galambász

Változhat a szomszédjog: tűrni kell
Egy most készülő törvény kizárná, hogy 

az ingatlan tulajdonosa a szomszédságában 
végzett zavaró tevékenység megtiltását vagy 
korlátozását kérje, ha azt a jogszabályoknak 
megfelelően, hatósági engedély alapján foly-
tatják - írja a Magyar Nemzet. Az új Ptk.-hoz 
kapcsolódó tervezet szerint ilyen esetekben a 
fényt, a zajt, a kellemetlen szagokat a szom-
szédnak el kellene viselnie, és csak kártérítést 
igényelhetne.

Az új jogalkotás hátteréről Menyhárd At-
tila egyetemi oktató a Magyar Nemzet ér-
deklődésére azt mondta: a szomszédok jogi 
kapcsolatait ezentúl valójában többrétű sza-
bályozás rendezi. Az alapvető normákat az 
új Ptk. tartalmazza, a speciális kérdésköröket 
a most készülő szomszédjogi törvény tünte-
ti fel, és mindezt önkormányzati rendeletek 
egészíthetik ki.

A szomszédviták hosszú évek, évtizedek 
óta nagyon vegyesek, változatosak – a jog-
gyakorlatról Balogh Béla ügyvédet kérdezte 
a lap. Az ingatlanjog szakértője szerint ma is 
jellemző, klasszikus eset, hogy a telekhatárt, 
a kerítést az egyik szomszéd máshová tenné, 
mint a másik, s ezért végül gyakran perre 
mennek. A birtokvitát ilyenkor általában a tu-

lajdonjog alapján döntik el. A fülemülefütty 
miatt a szomszédok manapság nem fordulnak 
ugyan bírósághoz, ám a tapasztalat azt mu-
tatja, hogy továbbra is sok gondot okoznak 
az áthajló ágak, az átnyúló gyökerek, s ne-
megyszer kérdéses, ki szedheti össze a gyü-
mölcsöket. Régi szabály, hogy ha a tulajdo-
nos mulaszt, a szomszéd gondoskodhat az ág 
levágásáról és a gyümölcs felszedéséről. Ez 
várhatóan a jövőben is így lesz.

Zaj, fény, bűz 
Az ügyek másik csoportjában az érintettek 

azt kifogásolják, hogy szomszédjuk olyan 
tevékenységet folytat, amely zajjal jár, nagy 
fényhatást vált ki, esetleg bűzt terjeszt. Ez 
legtöbbször vendéglátóhelyek, autószerelő 
és más műhelyek, gépkocsimosók közelében 
fordul elő. Az ilyen vállalkozásokhoz általá-
ban hatósági engedély szükséges. A hangos-
kodás, a zene, a cigarettafüst vagy a gépek 
zaja zavarhatja a környéken élőket. Megint 
mások azt vetik fel: a lépcsőházban vagy a 
kapubejárónál elhelyezett kamera a szemé-
lyiségi jogot sértő felvételt készít róluk. He-
lyenként pedig az lehet vitatott, hol engedhe-
tő meg az állattartás – egyes önkormányzatok 
rendelete alapján csirkét, malacot sem nevel-
hettek bárhol az ingatlantulajdonosok.

Alkalmazkodás mindkét fél részéről 
A régi viták tapasztalatait figyelembe 

véve, az új szomszédjogi szabályok kapcsán 
Menyhárd Attila, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem tanszékvezető tanára rámuta-
tott: a jövőre hatályba lépő polgári törvény-
könyv szerint a tulajdonosnak tartózkodnia 
kell attól, hogy szomszédait szükségtelenül 
zavarja. Ez az elvi alapvetés egyértelmű és 
világos. A szomszédjogi törvény tervezete 
ennek a másik vetületét fogalmazza meg, s 
lényegében úgy szól: az ingatlantulajdonos-
nak el kell tűrnie minden olyan zavaró te-
vékenységet, amely a szomszédos ingatlan 
helyben szokásos használatából ered. A tör-
vénytervezet helyben szokásos használatnak 
minősíti, ha valaki a jogszabályoknak meg-
felelően, a hatóság engedélye alapján tevé-
kenykedik. Mindebből az következik – szűr-
te le az egyetemi oktató –, hogy a szomszéd 
ezentúl nem követelheti a közelében zajló 
zavaró tevékenység megtiltását vagy korlá-
tozását, ha azt a hatóság engedélye alapján, 
a jogszabályok előírásait megtartva végzik. 
A sérelmet elszenvedő fél ilyen esetben csak 
kártérítést követelhet.

OrientPress Hírügynökség
http://orientpress.hu/



2013. december 13

Ad Schaerlaeckens – István Grampsch itt volt
István Grampsch egy magyar férfi, akinek 

hosszú idővel ezelőtt egy nagyvonalú impul-
zustól vezérelve több fiatal galambot is ad-
tam, az összeset egy árán, mely manapság 
egy fiatal galamb ára lenne. Nem arról van 
szó, hogy én valamiféle jótevő volnék, de tu-
dom, hogy mennyit keresnek ott az emberek 
(300 eurót havonta, és ez Romániában sin-
csen másképp), s még ehhez jön, hogy már 
jócskán év vége volt, valamint könnyen meg 
is tudtam válni ezen madaraktól. Nem lett 
volna szívem az egyes madarakért egy vagy 
akár több mint egy havi keresetnek megfelelő 
összeget elkérni. 

Mindez persze csak a véletlen műve, hogy 
Istvánnak ezen galambokkal kivételes szeren-
cséje volt, aminek az lett a következménye, 
hogy ő aztán egyfajta barátommá is vált. 
„Egyfajta” barát, hiszen az ember az évek 
múlásával tanulja meg, hogy az igaz barátok 
ezen a világon egy igazán ritka kincsnek szá-
mítanak. 

Eredménylisták
Grampsch István is egy versenylistával ér-

kezett. Őszintén szólva nem vagyok túlságo-
san lelkes, amikor emberek jönnek hozzám, 
azzal a céllal, hogy galambot vegyenek, s 
egyúttal egy hatalmas, vaskos versenylistát 
is letesznek az asztalra. Versenylisták, me-
lyek annyira jók, melyeket az ember egy-
maga képtelen utolérni: 15 helyezés 4000 
galambból. Gyakran alig tudok a kísértésnek 
ellenállni, hogy meg ne kérdezzem: „Miért 
is jöttél akkor ide, ha te magad ilyen jókkal 
rendelkezel?” Mindezen kívül ezek az embe-
rek mindannyian versenyzési közösségekben 
utaznak, melyekben a konkurencia gyilkos-
nak mondható. Mondják ők. Ellent kell, hogy 
mondjak az első tenyésztőnek, aki azt mond-
ja: „Én könnyen kitűnhetek, hiszen kevésbé 
jó galambok ellen versenyzem.”

Ez alatt Istvánnak is voltak versenyei, me-
lyek során az első, s végezetül a 10. helyezést 
érte el 5.000 galambbal szemben. Sőt mi több 
1-től 20-ig. Én magam azt mondtam, hogy az 
ember ilyen eredményeket nem érhet el. Vagy 
csak majdnem nem, hiszen B. Friesland-ból 
ezt jól tudja. Az, aki valamikor az elmúlt év-
ben az elsőtől egészen a 24. helyezésig közel 
4.000 galambbal szemben helyezéseket ért 
el. A magyar férfi, Grampsch István nyilván-
valóan számolt ezzel az eshetőséggel is. 

Ő is 
Grampsch István azt mondta, hogy a hely-

beli eseményeket, eredményeket az interneten 
keresztül követné, ahol feltűnt neki, hogy 
csak kevesen fordulnának meg olyan erőtel-
jesen Hollandiában és Belgiumban, ahogyan 
ő. És tulajdonképpen István a 400 km-ből 
néha 10-et, néha többet is megtett egyszer-
re. Önelégülten nevetett, és kicsit hiányzott, 
hogy azt mondhatta volna, hogy ott a kon-
kurencia erősebb volna, mint itt. Én azonban 

elébe vágtam; a résztvevők alacsony számára 
utaltam, mely egész pontosan körülbelül 50 
volt, s mind Budapestről és környékéről.

„Ez magyarázza a te fantasztikus érkezé-
sedet”- mondtam. Úgy vélem, nem tudott kö-
vetni engem Grampsch István, s el is kezdett 
valami másról beszélni, melynek irányába 
alig tudtam az érdeklődést fenntartani. 

Renomé
Grampsch István azt mondta: „Szeretnék 

neked valamit már régóta mutatni, remélem, 
hogy nem leszel érte mérges. Magyarorszá-
gon és Romániában az emberek lassacskán 
egyre inkább mást gondolnak a belgiumi és 
hollandiai galambtenyésztőkről. Ők ugyanis 
elég rossz névvel büszkélkedhetnek. Koráb-
ban a galambszállítás egy összeköttetést, kap-
csolatot biztosított. Sportbarátok voltunk, s a 
sport által nemzetközi barátságok születtek. 
Ez azonban régen volt. Most úgy érezzük, 
hogy ti mindannyian csak egyvalamit akar-
tok: megpróbálni kizsákmányolni minket. Ti 
mindannyian sokat kerestek és már sok min-
denetek is van, ennek ellenére mégis úgy tű-
nik, mintha csak azon egyedüli célból tartaná-
tok galambokat, hogy azzal pénzt keressetek.

Korábban vidáman szervezhettünk errefe-
lé egy utazást és nyugodtan cseveghettünk a 
galambokról, de úgy tűnik ezek az idők már 
elmúltak.

Ha valahol látogatóban vagyunk és a te-
nyésztő észreveszi, hogy nem akarunk vásá-
rolni, többé-kevésbé kitessékelnek minket. 
Azok az emberek, akik már kőgazdagok és 
sokkal több mindenük van, mint a többi te-
nyésztőnek együttvéve az egyesületből, a fi-
atal madarakért olyan árat követelnek meg, 
melyért nekünk akár egy fél éven át kell 
dolgoznunk. Meg tudod tehát egy kicsit ér-
teni, hogyan is esik ez? Érted már, miért nem 
látunk benneteket kedves emberekként, akik 
egykoron voltatok?” Nem szóltam többet, 
értve bólintottam. Grampsch István pedig 
elment.

Teljes árverések
Léteznek a teljes árverések, melyek min-

denek előtt gonosz vért szolgálnak. Amikor 
Thoné is elárverezett mindent, úgy ütött az 
Magyarországon, akár egy bomba. Thoné 
egy fogalom volt, s egyben egy jól csengő 
név is. Sajnáltuk, hogy kárba veszett a spor-
tért. Mindenesetre így írták le ezt a történetet. 
De ahogyan mindez Magyarországon keresz-
tül tört, áttört, áthatolt, hogy ő a „teljes ár-
verését” követően itt és ott ismét galambokat 
kínált eladásra, nem értettük többé mi zajlik 
a világon. Nem voltunk képesek ezt felfogni, 
megérteni, mivel Jos mindig is egy szimpa-
tikus, emberséges és egyben őszinte benyo-
mást tudott gyakorolni az emberre. Mind-
emellett azonban túl feltűnő, kirívó.

L. Claessens okosabban kezdett neki a dol-
goknak. Állítólag 3-szor is felhagyott min-
dennel. És kis híján háromszor is majdnem 

mindent eladott. Úgy hírlik, mindez három-
szor is valamilyen éra, időszámítás végét je-
lentette. Ő azonban más, okosabb volt, mint 
Thoné, s a szükséges évek közti periódust 
beiktatta.

Még több
És ezek csak példák, természetesen még 

több is van. Jómagam mindent az interneten 
keresztül követek, s úgy tűnik mintha esete-
tekben egy szokássá vált volna elhitetni a vi-
lággal, hogy ti mindent elárvereztek. Vegyük 
csak Poortvliet-t. Néhány évvel ezelőtt együtt 
éreztünk a férfival. Egész életében voltak ma-
darai, s légúti problémái voltak. Ez éppoly 
szörnyű, mint Thoné esetében, akinek a sze-
mével voltak problémái. Együttérzetünk bár 
Poortvlie-vel, de nem sokáig. Egészen, addig 
amíg az úgynevezett „teljes árverésen” más 
madarakat is el nem kezdett kínálni. Esetében 
a galambsportnak takaréklángon kellett vol-
na égnie. Vagy pedig selejt volt, amit eladott 
és más madarakhoz akart volna hozzájutni, s 
ezzel egy időben megtömni zsebeit?

És még több 
Amikor Veenstra teljesen elárverezett 

mindent, hatalmas feltűnést keltett. Vajon 
minden kiváló galambját el akarta adni? Mi-
csoda szégyen. Veenstra úr mindössze egy 
pár madarat akart csak megtartani, saját él-
vezetére, örömére. Túl sok stresszel jár az 
egész, így olvastuk. Ismét egy nagy név, aki 
felhagyott mindennel, egy újabb veszteség a 
galambsport számára. Azonban ismét egy té-
vedés közepén találtuk magunkat. 2012-ben 
Veenstra egy teljes árverezést tartott, s most 
egy évvel később ismét elad mindent. Az em-
ber ezt alig tudja elhinni. A barátok a google-
el fordították le, hogy mi is állt a PIPA-nál, 
azonban az ott olvashatóak egyértelműen vi-
lágosak: „teljes”.

Nem hülyeség
Sokszor az ember egyáltalán nem láthatja, 

ki az illető, aki elad. Vegyük csak M. Wouters 
és D. van Dyck eseteit. Galambjaikat rövid 
időn belül elárverezték, de nem ők maguk, 
hanem más kereskedők. Felteszik az elad-
ni kívánt galambokat az internetre, hogy az 
együgyű, jámbor bolondokat csőbe húzzák. 
Úgy tűnik, hogy ez a mai trend. Mit is lehet 
akkor még a sporttal kezdeni? Ha azt gondol-
játok, hogy hülyék vagyunk, akkor tévedtek. 
Mi azonban azt is látjuk, hogy barátok bará-
toknak kínálnak galambokat, és rövid időn 
belül ezért egymásnak valamiféle szívességet 
tesznek. Mindezt azért, hogy az árat feljebb 
vigyék.

Szerencsére a PIPA ebben a tekintetben 
transzparens. Az ember látja ki a tenyésztő, 
ki az eladó és ki az, aki mindezt kínálja. Talán 
most nem hiszel nekem, de a hollandokat és 
belgákat közel sem találjuk már olyan ked-
vesnek, mint korábban.

Én hittem neki. 
ford: Nagy Nikolett
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Sportunk fejlesztése érdekében…
Tisztelt Olvasó, Tisztelt Sporttársak!

Az aktív magyar postagalambászok tábora 
észrevehető mértékben csökkent az elmúlt 
időszakban, ennek részben anyagi, vagy el-
öregedés, de jelentős mértékben a sikerél-
mény elmaradása az oka.

A civil közösségek építőkövei a világon 
mindenhol, így hazánkban is az EGYESÜ-
LETEK, amelyekben a közös célok érdeké-
ben társulnak a szabadidő hasznos eltölté-
sében azonos érdeklődésű emberek, így van 
ez a mi sportunkban is. Postagalambásznak 
lenni leginkább az egyéb galambtartók között 
kiemelkedő, mert az eredményességet befo-
lyásoló számtalan kihívásra a galambjaink-
nak kell a választ megadnia.

Mivel a versenyteljesítmények reális ösz-
szehasonlítását befolyásoló körülmények 
– alapvetően az időjárás – versenyútról–ver-
senyútra változnak, így alapvetően csak a 
szűkebb környezet – egyesület – az, amely 
torzításmentes összehasonlításra alkalmas, 

eltérően a jelenlegi értékelési gyakorlattól, 
ahol előfordul olyan verseny, amelyen egyes 
egyesületek a küldött létszámukból 60-70%-
ot helyeznek a kerületi listára, míg a szélcsa-
tornában nem lévő egyesületek egyáltalán 
nem, vagy csak egy-két galambot helyeznek 
a kerületi listára. A röptetések időszaka alatt 
szélsőségmentes időjárási körülmények kö-
zötti versenyeknél, ha a kerületi listára ki-
egyenlítetten valamennyi érintett egyesület 
a saját 20%-át helyezi, azt minden korrekt 
tenyésztő természetesnek tekinti.

A fentiekből kiindulva javasolnám a követ-
kezőket:

Az azonos versenyútról készülő kerü-
leti, röpcsoporti, régiós és országos listák 
mindig az egyesületi 20%, vagy 33%-
os listák összefésüléséből készüljenek, 
ászpont+távolsági pont értékelési móddal, 
tenyésztőnkénti – listára került – egy be-
futós, két befutós összesítéssel, csapatjel és 
küldött létszám korlátozás nélkül.

Ennek előnyei?
- Önszabályozó módon ösztönöz a több 

galamb küldésre, mely alapján emelkedik a 
verseny sportértéke, az egyesületi lista is nö-
vekszik, és a helyezhető galambok száma is.

- Önszabályozásra sarkallja az egyesülete-
ket a tagfelvételeknél, amikor is az egyesület 
a helyi esélyegyenlőség ellenében torzítást 
eredményező lépéstől megvédheti önmagát, 
ezáltal megszűnne az ügyeskedők kiskapuja.

- Az élgalambok még jobb megbecsülésére 
ösztönöz.

- Részlegesen kiegyenlíti a torzító hátrá-
nyokat, az egyesületi élgalambok eredmé-
nyeit értékeli.

Kérek minden tisztességes és korrekt 
Sporttársat, hogy a domborzat és az időjárás 
miatt hátrányos helyzetbe kerülő tenyésztők 
szemszögéből véleményezze a leírtakat, és 
valamennyi tagtársunk és a sportunk jövője 
érdekében támogassa a javaslatomat.

Tisztelettel: 
Zsolnai Sándor

Pécs
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Halottaink

Elhunyt Pataki Mihály az R-17 Egyesület tagja.
Temetése 2013. november 11-én volt Mezőkövesden. 

Gyászolja a 26-os Tagszövetség minden tagja.

Megrendüléssel tudatjuk, hogy ismét nagy 
veszteség érte az F-10 egyesület tagságát.
2013. október 28-án életének 52. évében 
tragikus hirtelenséggel elhunyt Banyár 
Károly sporttársunk.
Személyében egy csendes, igazi galam-
bászt veszítettünk, aki nagyon sokat segí-
tett az egyesületnek.
Kegyelet virágaival és a galambok fel-
eresztésével búcsúztunk.
Emlékét megőrizzük

Abdai F-10 egyesület tagsága

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 
2013. szeptember 28-án elhunyt Hunyadi 
Sándor sporttársunk a kiskunhalasi N-05 
egyesület tagja. Élt 59 évet.
Sírjánál a rengeteg virág mellett, galamb-
jai felengedésével is búcsúztunk tőle.
2014-től vándorserleget alapítunk tiszte-
letére.

N-05 egyesület tagsága

Megrendülten tudatjuk, hogy Tokay 
Tibor sporttársunk hosszantartó, tü-
relemmel és méltósággal viselt súlyos 
betegség után életének 63. évében el-
hunyt. 
Tokay Tibor a pápai Tokay-dinasztia 
legidősebb tagja volt, hisz öccse és fia is 
egyesületünk tagja. Tibor mindig segítő-
kész sporttárs volt, segítette a fiatal sport-
társakat, betegsége idején az élete utolsó 

pillanatáig versenyzett. 
Tokay Tibor emlékét örökké megőrizzük, emlékére emlékver-
senyt rendezünk minden évben. 
Jó Istent kérjük, adjon nyugalmat neki. 

Búcsúzunk Tőle a 13-as tagszövetség tagjai és 
a Y-14 Pápai Egyesület tagsága

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Kupi József a veszprémi 
Y-01 egyesület tagja 57 éves korában, tragikus hirtelenséggel el-
hunyt. Temetésén a kegyelet virágaival és galambok feleresztésé-
vel vettünk tőle végső búcsút. Emlékét megőrizzük, nyugodjon 
békében. 

Y-01 tagsága
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TYPES elektromos rögzítő órámat teljes 
felszereléssel eladnám, vagy elcserélném 
BRICON típusú rögzítő órára. 
Érdeklődni: 20/5867695 

***
70 Fábry-Janssen postagalamb egy harminc-
lyukas, fatokos versenyórával eladó. Tel: 
37/325-055

***
Eredeti Német tenyészetemből röpposta 
sporttársi akciós áron 200 darab eladó: 
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Köszöntjük  
a december  

hónapban született 
sporttársainkat

Y08 Héninger József 84
H01 id. Horváth Ferenc 84
N02 Sztruhák Ferenc 82
B06 Nagy István 81
Z10 Papp László 81
H03 id. Tarczi Ferenc 81
B19 Horváth János 80
V01 Pásztor Béláné 80
R40 Pomázi Ignácné 78
F20 Tóth Abonyi József 78
B08 Jancsovics Lajos 77
A07 Matejin Elemér 77
C02 Horváth A. János 76
G10 Szalczgruber Lajos 76
A48 Zempléni József 76
R14 Csák Sándor 75
A31 Hajdu József 75
R14 Haraszti Károly 75
U18 Kocsis János 75
P02 Papp Géza 75
R36 Szecskó Ferenc 75
R30 Ács János 74
Y07 Görcsi János 74
F19 Heilig Károly 74
A66 Koncsek Vilmos 74
P13 Kondacs György 74
P06 Schneider József 74
V33 Szökő Imre 74
Z38 Nagy János 73
G02 Pintér László 73
A50 Szekeres István 73
U05 Benkő György 72
Z26 Cservenyák László 72

G02 Eisen Péter 72
R30 Faragó József 72
B12 Kálazi László 72
U12 Kócsó János 72
Z22 Ladányi József 72
N13 Lakner János 72
H03 Péntek Sándor 72
H02 Szemes Csaba 72
A08 Szenttornyay László 72
A56 Titkos István 72
U05 Ádok János 71
G02 Bere Lajos 71
A36 Diós György 71
Z42 Ganyi Vince 71
Z03 Kiss György 71
U18 Kocsi István 71
R40 Kólya Károly 71
B17 László Endre Antal 71
F26 Neuberger Imre 71
A06 Szabó János 71
B12 Szabó Mihály 71
F18 Deák Tibor 70
P17 Gubény István 70
G09 Horváth Ernő 70
K03 Nagy Géza 70
N06 Perjési Győző 70
T18 Szkiba Ernő 70
E08 Wéber Ferenc 70
N14 Andrusik István 65
A25 Erdélyi István 65
R25 Fórizs Adolf 65
B04 Horváth István 65
Y16 Károly János 65

K07 Keller Heinz 65
R03 Major Tamás 65
G10 Miskolczi Csaba 65
R40 Orosz Imre 65
P02 Szatmári Sándor 65
A05 Ábrahám András 60
P01 Bajkán István 60
R32 Bíró István 60
F03 Csiszár András 60
A64 Fejős Károly 60
N05 Forgó Erzsébet 60
Y07 Hermán János 60
N08 Kemény István 60
D01 Kövesi János 60
U18 Loksai Ferenc 60
A29 Martin István 60
B08 Panák László 60
Z30 Rigó Gáspár 60
F06 Takács Mihály 60
E11 Tóka József 60
A29 Zsigus György 60
A25 Zsíros II. István 60
Z37 Balázsi István 55
R14 Hanuszka János 55
R25 Nyeső János 55
C08 Szabó Sándor 55
V18 Szalmási Tibor 55
E13 Varga János 55
B03 Bártfai Ferenc 50
S12 Hodák Lajos 50
S06 Jóvér István 50
U18 Móra Imréné 50
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Lakossági Hirdetés

ÉRTESÍTÉS
A Magyar Postagalamb Sportszövetség értesíti tagjait, hogy 

A Szövetség székházában
1076 Budapest, Verseny u. 14. fszt. 6.
az alábbi termékek vásárolhatók meg:

Évkönyv 2012. 1000,- Ft / db
Évkönyv 2011., v. régebbi 500,- Ft / db
Oklevél 55,- Ft / db
Származási lap A/5 15,- Ft / db
Származási lap A/4 20,- Ft / db
Szövetségi jelvény fémből 500,- Ft / db
Óraszalag 100,- Ft / tekercs
Versenyjegyzőkönyv 10 soros 500,- Ft / tömb
Versenyjegyzőkönyv 30 soros 600,- Ft / tömb
Postagalamb Sport Szaklap 2013. v. régebbi: 300,- Ft / db
Jelvények 100,- Ft-tól 600 Ft-ig

Könyvek:
Anker könyv – számozott 3.500,- Ft / db
Stam könyv 600,- Ft / db
Maraton évkönyv 700,- Ft / db
Olimpiai katalógus 250,- Ft / db
Chevita reptetési terv 100,- Ft / db

A Tagszövetségektől vásárolható meg:

2013 (pótgyűrű) derby gyűrű 150,- Ft / db
2013 kombinált (pótgyűrű) derby gyűrű 150,- Ft / db
Olimpiai gyűrű 1.000,- Ft / db

Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Irodai nyitva tartása:

Hétfőtől-Csütörtökig: 8.00 – 16.30
Péntek: 8.00 – 14.00






